
ZÁPIS 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, 

konaného dne 19. prosince 2016 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) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2016 
4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017 
5) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 
6) Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 – Myslivecký spolek Rudoltice 
7) Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 – T.J. Sokol Rudoltice 
8) Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
9) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 7 v BD čp. 263 
10) Prodej st.p.č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Různé 
12) Diskuse 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Starosta obce konstatoval, že informace o konání zasedání vč. návrhu programu byla na 
fyzické úřední desce zveřejněna po dobu nejméně 7 dní. Současně byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce a zasedání tak bylo řádně svoláno.  
 
Dle prezenční listiny je přítomno 11 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů 
zastupitelstva), takže zastupitelstvo je usnášeníschopné. 
 
Omluveni jsou zastupitelé Bártlová, Kohoutová, Sýkorová a Suchý. 
 
Dále přítomni hosté: Jaroslava Jašniaková, účetní obce. 
 
Mimo prezenční listinu je přítomna vážená veřejnost. 
 
Starosta oznámil pořízení audiozáznamu pro potřebu vyhotovení zápisu.  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 
Starosta obce navrhl zapisovatelem slečnu Michaelu Zvárovou a ověřovateli pana Miloslava 
Šrámka a pana Daniela Žáčka. 
 
Návrh usnesení č. ZO/1/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a pana 
Daniela Žáčka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



2) Schválení programu 
 

Starosta obce navrhl do již zveřejněného programu přidat další body: 
11) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 12 v BD čp. 616 
12) Nabídka zpětného odkupu části p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starosta obce vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění programu. Jiných návrhů 
nebylo. 
 
Návrh usnesení č. ZO/2/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Dílní přezkoumání hospodaření obce Rudoltice v roce 2016 
4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017 
5) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 
6) Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 – Myslivecký spolek Rudoltice 
7) Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 – T.J. Sokol Rudoltice 
8) Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
9) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 7 v BD čp. 263 
10) Prodej st.p.č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 12 v BD čp. 616 
12) Nabídka zpětného odkupu části p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
14) Různé 
15) Diskuse 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

3)  Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2016 
 

Přezkoumání hospodaření obce bylo provedeno Krajským úřadem Pardubického kraje, 
finančním odborem, dne 4.10.2016, a to v návaznosti na ustanovení § 42 zákona č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení) a podle zákona č. 420/2004 Sb., o přezkoumávání hospodaření 
územních samosprávných celků a dobrovolných svazků obcí. Přezkoumávaným obdobím bylo 
období od 1.1.2016 do 4.10.2016 a v rámci přezkoumávání nebyly zjištěny žádné chyby  
a nedostatky. 
 
Návrh usnesení č. ZO/3/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice za přezkoumané období od 1.1.2016 do 4.10.2016. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 



4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017 
 
Starosta obce navrhuje schválit rozpočet v podobě, která byla zveřejněna na fyzické a 
elektronické úřední desce od 2.12.2016 až dodnes. Rozpočet vychází z rozpočtu z předchozích 
let, došlo pouze k mírnému navýšení příjmů i výdajů. Na investice je vyhrazeno cca 10 mil. 
Kč. V současnosti obec na svých účtech disponuje ještě s částkou cca 8 mil. Kč, která nebyla 
do rozpočtu prozatím zapojena. O část této částky se v příštím roce pravděpodobně navýší 
položka investic. Největším rozdílem je, že obec již nemůže očekávat příjmy z prodeje 
pozemkových parcel v lokalitě Zámeček. Mírně byl navýšen příspěvek škole, a to s ohledem 
na výdaje v letošním roce. 
 
Zastupitel Tejkl vznesl v rámci diskuse k projednávanému bodu několik dotazů: 

- Kolik obec v letošním roce obdržela z prodeje pozemkových parcel v lokalitě 
Zámeček? 
Odpověděl starosta obce. Jednalo se o částku cca 3 mil. Kč. 

- Co obsahuje položka 3117 – První stupeň základních škol ve výši cca 5,5 mil. Kč? 
Odpověděl starosta a účetní obce. Cca 3,4 mil. Kč tvoří prostředky na přestavbu MŠ, 
cca 1,7 mil. Kč tvoří příspěvek na provoz a zbývající část tvoří např. příspěvky pro 
žáky ZŠ za ukončený školní rok nebo drobné opravy budovy atd. Žádná další investice 
není plánována. 

- Co obsahuje položka 2219 týkající se cyklostezky ve výši cca 890 tis. Kč? 
Odpověděl starosta obce. Jedná se o poslední splátku úvěru na výstavbu stávající 
cyklostezky. 

- Co obsahuje položka 6171 – Činnost místní správy ve výši cca 6 mil. Kč? 
Odpověděla účetní obce. Obsahuje mj. 2 mil. Kč jako finanční rezervu, která může být 
dle potřeby přesunuta na jinou položku. Dále obsahuje náklady na energie, platy, 
právní služby, drobné opravy majetku atd. 

- Co obsahuje položka 3412 – Sportovní zařízení v majetku obce (bazén + hřiště u ZŠ) 
ve výši 100 tis. Kč? 
Odpověděl starosta obce. Část prostředků je vyhrazena na projekty. V současnosti 
probíhají přeložky sítí, čímž se uvolní prostor pro zbudování hřiště. Projekt na 
zbudování hřiště je již zpracováván. Projekt výstavby bazénu prozatím zadán nebyl, 
bude ještě předmětem dalšího projednávání a v r. 2017 není jeho realizace plánována. 

- Plánuje společnost VISION v příštím roce nějaké zásadní opravy bytového fondu? 
Odpověděl jednatel společnosti Šrámek. Žádné velké investice plánovány nejsou. 
Budou prováděny běžné opravy dle potřeby a běžná údržba. Větší investicí by mohla 
být snad jedině výměna plynových kotlů v BD čp. 261-265, které již v současnosti 
dosluhují (stáří 17 let). Místostarostka obce informovala, že v současnosti byla 
zahájena výmalba společných prostor BD v lokalitě Zámeček. 

 
Starosta obce uvedl, že mezi největší investice v příštím roce patří přestavba MŠ, na jejíž 
realizaci již bylo vydáno stavební povolení. Společně se zbudováním třídy v MŠ bude 
zrekonstruován i stávající objekt MŠ (rozvody elektřiny, sociální zařízení atd.). Dále 
zbudování kanalizace pro ZŠ a MŠ, fotbalové hřiště, dům čp. 5 a přilehlé nemovitosti, 
chodníky a kanalizace v obci a chodník v lokalitě Zámeček (od cyklostezky k BD). Co se týče 
chodníků v obci, probíhají v současnosti jednání s Policií ČR a Povodím Moravy ohledně 
zbudování/nezbudování obrubníků. Současně projektant informoval o tom, že si není jistý, zda 
bude možné získat na projekt dotaci s ohledem na šíři chodníků v některých částech (méně než 
1,5 m). 
 
Návrh usnesení č. ZO/4/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017 takto: 
 
celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši    30 938 300 Kč 
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši    27 738 300 Kč 
financování, třída 8, ve výši       - 3 200 000 Kč 



 
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený 
objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 
2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a 
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.  
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 
Sb., v platném znění, je v kompetenci účetní obce.  
 
Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí 
transferů těmto právnickým osobám: 
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základní škola a mateřská škola Rudoltice 

ve výši 1 750 000 Kč. Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017, 
- neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 150 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s.  –  Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice  

ve výši 30 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudoltice ve výši 53 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice ve výši  

38 500 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 12 488 Kč, 
- investiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 893 423 Kč. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

5) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 

 
Starosta obce navrhl v příštím roce zachovat stejnou výši poplatku tj. 400,- Kč. V rozúčtování 
tohoto poplatku připadá pro rok 2017 na skutečné náklady na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu částka 237,02 Kč. Rozúčtování poplatku tvoří přílohu k OZV č. 6/2015. 
 
S postupem výpočtu místního poplatku seznámila přítomné paní Jašniaková, účetní obce. 
 
Návrh usnesení č. ZO/5/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje ponechat místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 400,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu v roce 2015 (příloha č. 2 OZV č. 6/2015), které je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

6) Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 – Myslivecký spolek Rudoltice 
 
Myslivecký spolek Rudoltice požádal o poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 53.000 Kč. 



Dotace by měla být využita na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu 
mysliveckých zařízení a dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností spolku. 
S ohledem na to, že požadovaná částka dotace je vyšší než 50.000 Kč, musí o jejím poskytnutí 
rozhodnout zastupitelstvo. 
 
Návrh usnesení č. ZO/6/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Rudoltice, IČO 
47499079, se sídlem Rudoltice 277, 561 25 Rudoltice, na straně druhé, jako příjemcem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční 
dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu mysliveckých zařízení a dalších 
neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se 
o neinvestiční výdaje roku 2017, a rozhodlo její uzavření schválit. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

7) Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 – T.J. Sokol Rudoltice 
 
T.J. Sokol Rudoltice požádala o poskytnutí dotace pro rok 2017 ve výši 150.000 Kč. Dotace 
by měla být využita na zakoupení hliníkových branek, na pomůcky pro mládež, včetně 
posílení tréninkové fáze, na správu a údržbu nemovitostí, na stánkový prodej – zajištění EET 
a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s jejich hlavní činností. O poskytnutí 
dotace musí opět rozhodnout zastupitelstvo, a to s ohledem na její výši (nad 50.000 Kč). 
 
Zastupitel Tejkl se dotazoval, zda dotace podléhá vyúčtování a zda je vyúčtování obci 
pravidelně předkládáno. Starosta obce mu sdělil, že dotace podléhá vyúčtování a vyúčtování 
je předkládáno. 
 
Návrh usnesení č. ZO/7/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2017 mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako poskytovatelem a T.J. Sokol Rudoltice, IČO 68244908, se 
sídlem Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice, na straně druhé, jako příjemcem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na zakoupení hliníkových branek, na pomůcky pro 
mládež, včetně posílení tréninkové fáze, na správu a údržbu nemovitostí, na stánkový prodej – 
zajištění EET a na úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností 
příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2017, a rozhodlo její 
uzavření schválit. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   10 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   1 (Řehoř) 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

8) Změna nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
 

Nařízením vlády č. 414/2016 se s účinností od 1.1.2017 mění výše měsíčních odměn 
poskytovaných členům zastupitelstev obcí, členů zastupitelstev městských obvodů nebo 
městských částí územně členěných statutárních měst a městských část hlavního města Prahy. 
Dle tohoto nařízení může být výše odměn navýšena o 4 % . 



 
Návrh usnesení č. ZO/8A/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,  
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela 
k 1.1.2017): 
 
člen rady                                                                   1.641 Kč, 
předseda výboru nebo komise                               1.442 Kč, 
člen výboru nebo komise                                          1.176 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí                   599 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou 
členy zastupitelstva: 
 
člen výboru nebo komice, který není zastupitelem    1.176 Kč, 
předseda komise, který není zastupitelem                 1.442 Kč, 
předseda osadního výboru, který není zastupitelem 1.442 Kč, 
členové povodňové komise                                            0 Kč. 
 
Nová výše odměn bude vyplácena od 1.1.2017. V souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o 
obcích, při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytuje jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, vyjma 
odměny za výkon funkce starosty obce. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Místostarostka Kobzová navrhla také navýšení odměny starosty obce. Jeho současná odměna 
činí 22 000,- Kč, maximální výše jeho odměny dle nařízení vlády č. 414/2016 s účinností od 
1.1.2017 může být 28 084,- Kč. Navrhla zvýšení odměny starosty obce na částku 23.000,- Kč. 
 
Návrh usnesení č. ZO/8B/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměny za výkon funkce neuvolněného 
starosty dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela k 1.1.2017): 
 
starosta 23.000 Kč 
 
Nová výše odměny bude vyplácena od 1.1.2017. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 



ZDRŽEL SE:  2 (Kolomý, Tejkl) 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

9) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 7 v BD čp. 263 
 
Paní S. K. byla nájemcem bytu č. 7 v bytovém domě čp. 263 v obci Rudoltice  
od 15.12.2014 do 31.12.2015, poté se s ohledem na svou finanční situaci rozhodla nájem 
ukončit. Paní K. má vůči obci neuhrazené závazky celkem ve výši 31.817,- Kč. Žádá  
o povolení splátek ve výši 1.000,- Kč měsíčně. O uzavření dohody musí rozhodnout 
zastupitelstvo obce s ohledem na počet měsíčních splátek (vyšší než 18, o uzavření dohod 
s počtem splátek do 18ti rozhoduje rada obce). 
 
Návrh usnesení č. ZO/9/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem a paní S. K., bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s 
užíváním bytu č. 7 v bytovém domě čp. 263 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

10) Prodej st.p.č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Pan R. S. žádá o koupi st.p.č. 738 o výměře 13 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.  
Na pozemku má zbudované parkovací stání a pozemek tvoří funkční celek k domu čp. 129. 
Pan S. již v minulosti pozemky v okolí domu od obce odkupoval a tento pozemek byl 
opomenut. 
 
Návrh usnesení č. ZO/10/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 738 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 28.11.2016 – 
14.12.2016. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej st. p. č. 738 o výměře 13 m2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna panu R. S., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 455,- Kč stanovenou 
dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23.11.2015, a 
to 35,- Kč/m2. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy a starostu 
obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

11) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 12 v BD čp. 616 
 



Paní I. H. byla nájemcem bytu č. 12 v bytovém domě čp. 612 v lokalitě Zámeček. Učinila 
výpověď z nájmu s tím, že výpovědní lhůta skončila k 31.7.2016. Paní H. má vůči obci 
neuhrazené závazky celkem ve výši 36.434,- Kč. Žádá o povolení splátek ve výši 1.000,- Kč 
měsíčně. S ohledem na počet měsíčních splátek musí o uzavření dohody opět rozhodnout 
zastupitelstvo obce. 
 
Návrh usnesení č. ZO/11/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem a paní I. H., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků 
dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 12 v bytovém domě čp. 616 v obci Rudoltice  
a rozhodla její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

12) Nabídka zpětného odkupu části p.p.č. 4293/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 

 
Pan J. J. nabízí obci ke zpětnému odkupu ½ p.p.č. 4293/12 (lokalita Zámeček) v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, jejímiž je vlastníkem. Pan J. odkoupil pozemek od obce a nyní by jeho ½ chtěl 
darovat své družce, a to z důvodu schválení příznivější sazby úroku u hypotečního úvěru. 
V souladu s uzavřenou kupní smlouvou musí pozemek před jeho darováním nejprve nabídnout 
obci ke zpětnému odkupu. 
 
Návrh usnesení č. ZO/12/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana J. J., bytem XXX, jako vlastníka p.p.č. 
4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je nabídka poloviny p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ke zpětnému 
odkoupení obcí, a to v souladu s kupní smlouvou a smlouvou o věcném předkupním právu ze 
dne 18.7.2016, a rozhodlo nabídku nevyužít. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

13) Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Pan M. K. a K. K. nabízejí obci taktéž ke zpětnému odkupu p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna (lokalita Zámeček), jejímiž jsou vlastníky. Důvod nabídky není obci znám. 
 
Mezi zastupiteli došlo k diskusi týkající se negativ (obchod s pozemky, obohacení původního 
kupujícího, náklady na údržbu) a pozitiv (nedostatek stavebních parcel, možný příjem obce) 
zpětného odkupu pozemku. 
 
Návrh usnesení č. ZO/13/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana M. K., bytem XXX a paní K. K., bytem 
XXX, jako vlastníků p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je nabídka p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ke 



zpětnému odkoupení obcí, a to v souladu s kupní smlouvou a smlouvou o věcném předkupním 
právu ze dne 3.10.2016, a rozhodlo nabídku využít. 

 
Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   8 
PROTI:   1 (Žáček) 
ZDRŽEL SE:   2 (Kolomý, Vymetálek) 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

14) Různé 
 
Ceník stočného pro rok 2017 
Cena stočného byla pro rok 2017 stanovena na částku 30,18 Kč/m3 vč. DPH. Stočné činí 80% 
z ceny vodného účtovaného obci Rudoltice společností Vodovody a kanalizace Jablonné nad 
Orlicí, a.s. Tento způsob výpočtu byl schválen rozhodnutím zastupitelstva obce s platností 
1.1.2012. 
 
Cena stočného byla schválena Radou obce Rudoltice dne 15.12.2016, usnesením  
č. RO/2/2016/12/15. 
 
Návrh usnesení č. ZO/14a/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace týkající se stanovení ceny stočného 
pro rok 2017. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Dotace Ministerstva pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště Rudoltice“ 
Na základě Rozhodnutí o poskytnutí dotace ze dne 15.11.2016 obdržela obec dotaci ve výši 
400.000.- Kč. Poskytovatelem je Ministerstvo pro místní rozvoj. Dotace byla poskytnuta na 
akci „Dětské hřiště Rudoltice“ a byla využita na rozšíření dětského hřiště u čp. 5 o posilovací 
prvky. O posilovací prvky bylo doplněno i dětské hřiště na Zámečku (na náklady obce). 
 
Návrh usnesení č. ZO/14b/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace týkající se dotace ve výši 400.000,- 
Kč poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště Rudoltice“. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Koupě nemovitosti – bývalá výpravní budova ČD 
 
Starosta obce a zastupitel Šrámek informovali přítomné o možnosti koupě bývalé výpravní 
budovy ČD – čp. 217 v Rudolticích. Obec v současnosti nedisponuje žádnými volnými 
prostory, které by mohla využít např. jako nyní ke zbudování pobočky pošty, které byl 
ukončen nájem v objektu v soukromém vlastnictví. Budova není určena k trvalému bydlení. 
Dle nabídky, kterou máme k dispozici, činí prodejní cena budovy 760.000 Kč. Budova je 
v dobrém stavu. 
 



Návrh usnesení č. ZO/14c/19/12/2016 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje zastupitele Miloslava Šrámka k zjištění podmínek 
odkupu budovy čp. 217 v Rudolticích. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

Návrh usnesení byl schválen. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

15) Diskuse 
 
Místostarostka obce informovala přítomné o změně a úpravě autobusových jízdních řádů 
v souvislosti se zajištěním spojů pro dopravu dětí do základních škol v Lanškrouně. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
Skončeno ve 20.25 hod. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 20.12.2016 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Mgr. Ivo Kolomý 
starosta obce  
 
 
 
Ověřili: Miloslav Šrámek  ………………………………… 
 
   Daniel Žáček  ………………………………… 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/19/12/2016 
 
Usnesení č. ZO/1/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a pana 
Daniela Žáčka a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 
Usnesení č. ZO/2/19/12/2016 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Dílní přezkoumání hospodaření obce Rudoltice v roce 2016 
4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017 
5) Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 

odstraňování komunálních odpadů pro rok 2017 
6) Smlouva o poskytnutí dotace č. 1/2017 – Myslivecký spolek Rudoltice 
7) Smlouva o poskytnutí dotace č. 2/2017 – T.J. Sokol Rudoltice 
8) Změna nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev 
9) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 7 v BD čp. 263 
10) Prodej st.p.č. 738 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 12 v BD čp. 616 
12) Nabídka zpětného odkupu části p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
13) Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
14) Různé 
15) Diskuse 
 
Usnesení č. ZO/3/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření 
obce Rudoltice za přezkoumané období od 1.1.2016 do 4.10.2016. 
 
Usnesení č. ZO/4/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2017 takto: 
 
celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši    30 938 300 Kč 
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši    27 738 300 Kč 
financování, třída 8, ve výši       - 3 200 000 Kč 
 
Zastupitelstvo stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být překročen jim stanovený 
objem běžných a kapitálových výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného rozpočtu roku 
2017. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a 
včetně změn mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje.  
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 
Sb., v platném znění, je v kompetenci účetní obce.  
 
Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí  
transferů těmto právnickým osobám: 

- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základní škola a mateřská škola Rudoltice 
ve výši 1 750 000 Kč. Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2017, 

- neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 150 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s.  –  Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice  

ve výši 30 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudoltice ve výši 53 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice ve výši  

38 500 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 000 Kč, 



- neinvestiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 12 488 Kč, 
- investiční účelový transfer DSO Lanškrounsko ve výši 893 423 Kč. 
 

Usnesení č. ZO/5/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje ponechat místní poplatek za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro 
rok 2017 ve stejné výši jako v roce 2016 tj. 400,- Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí rozúčtování skutečných nákladů na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu v roce 2015 (příloha č. 2 OZV č. 6/2015), které je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
 
Usnesení č. ZO/6/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2017 mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako poskytovatelem a Mysliveckým spolkem Rudoltice, IČO 
47499079, se sídlem Rudoltice 277, 561 25 Rudoltice, na straně druhé, jako příjemcem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční 
dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu mysliveckých zařízení a dalších 
neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se 
o neinvestiční výdaje roku 2017, a rozhodlo její uzavření schválit. 

 

Usnesení č. ZO/7/19/12/2016 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2017 mezi 
obcí Rudoltice na straně jedné, jako poskytovatelem a T.J. Sokol Rudoltice, IČO 68244908, se 
sídlem Rudoltice 64, 561 25 Rudoltice, na straně druhé, jako příjemcem, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
z rozpočtových prostředků obce Rudoltice na zakoupení hliníkových branek, na pomůcky pro 
mládež, včetně posílení tréninkové fáze, na správu a údržbu nemovitostí, na stánkový prodej – 
zajištění EET a na úhradu  dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností 
příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o neinvestiční výdaje roku 2017, a rozhodlo její 
uzavření schválit. 
 

Usnesení č. ZO/8A/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb.,  
o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela 
k 1.1.2017): 
 
člen rady                                                                   1.641 Kč, 
předseda výboru nebo komise                                  1.442 Kč, 
člen výboru nebo komise                                          1.176 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí                   599 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou 
členy zastupitelstva: 
 
člen výboru nebo komice, který není zastupitelem    1.176 Kč, 
předseda komise, který není zastupitelem                 1.442 Kč, 
předseda osadního výboru, který není zastupitelem 1.442 Kč, 
členové povodňové komise                                              0 Kč. 
 
Nová výše odměn bude vyplácena od 1.1.2017. V souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o 



obcích, při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva 
obce poskytuje jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, vyjma 
odměny za výkon funkce starosty obce. 
 
Usnesení č. ZO/8B/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nařízení vlády č. 414/2016 Sb., kterým se mění 
nařízení vlády č. 37/2003 o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění 
pozdějších předpisů. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměny za výkon funkce neuvolněného 
starosty dle § 72 zákona o obcích v souladu s nařízením vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 
výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela k 1.1.2017): 
 
starosta 23.000 Kč 
 
Nová výše odměny bude vyplácena od 1.1.2017. 
 
Usnesení č. ZO/9/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem a paní S. K., bytem XXX, na straně druhé, jako dlužníkem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků dlužníka vůči 
věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s 
užíváním bytu č. 7 v bytovém domě čp. 263 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit.  
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 
Usnesení č. ZO/10/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje st. p. č. 738 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 28.11.2016 – 
14.12.2016. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej st. p. č. 738 o výměře 13 m2 v k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna panu R. S., trvale bytem XXX, za celkovou kupní cenu ve výši 455,- Kč stanovenou 
dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem obce dne 23.11.2015, a 
to 35,- Kč/m2 . 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje obecní úřad k vyhotovení kupní smlouvy a starostu 
obce k jejímu podpisu. 
 

Usnesení č. ZO/11/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice 
na straně jedné, jako věřitelem a paní I. H., trvale bytem XXX, na straně druhé, jako 
dlužníkem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je úhrada závazků 
dlužníka vůči věřiteli, které vznikly v souvislosti s nájmem a s odebíráním služeb 
poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 12 v bytovém domě čp. 616 v obci Rudoltice  
a rozhodla její uzavření schválit. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 
Usnesení č. ZO/12/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana J. J., bytem XXX, jako vlastníka p.p.č. 
4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je nabídka poloviny p.p.č. 4293/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ke zpětnému 
odkoupení obcí, a to v souladu s kupní smlouvou a smlouvou o věcném předkupním právu ze 
dne 18.7.2016, a rozhodlo nabídku nevyužít. 

 

 

Usnesení č. ZO/13/19/12/2016 



Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana M. K., bytem XXX a paní K. K., bytem 
XXX, jako vlastníků p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jejímž předmětem je nabídka p.p.č. 4245/3 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ke 
zpětnému odkoupení obcí, a to v souladu s kupní smlouvou a smlouvou o věcném předkupním 
právu ze dne 3.10.2016, a rozhodlo nabídku využít. 

 

Usnesení č. ZO/14a/19/12/2016 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace týkající se stanovení ceny stočného 
pro rok 2017. 
 
Usnesení č. ZO/14b/19/12/2016 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí informace týkající se dotace ve výši 400.000,- 
Kč poskytnuté Ministerstvem pro místní rozvoj na akci „Dětské hřiště Rudoltice“. 
 
Usnesení č. ZO/14c/19/12/2016 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje zastupitele Miloslava Šrámka k zjištění podmínek 
odkupu budovy čp. 217 v Rudolticích. 
 
 
 
Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce  …………………………………. 
 
Jolana Kobzová, místostarostka obce …………………………



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2015/2016 
 

zastupitelé 
 

březen 2015 
 

 
červen 2015 

 

 
červen 2015 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 
Bártlová Lenka Bc. 14 4 0 2 0 0 18 3 3 
Havlenová Lenka Mgr. 15 1 2 0 0 0 20 0 4 
Kobzová Jolana 15 1 2 1 0 1 20 0 4 
Kohoutová Erika 14 3 1 2 0 0 20 2 2 
Kolomý Ivo Mgr. 16 1 1 1 0 1 20 0 4 
Macháčková Marcela Mgr. 15 2 1 0 0 0 20 0 4 
Pokorná Olga Mgr. 13 2 3 2 0 0 19 2 3 
Řehoř Pavel 14 2 2 1 0 1 19 1 4 
Samek Pavel Bc. 15 1 2 0 0 0 19 1 4 
Suchý Jaroslav 15 0 3 0 0 0 20 0 4 
Sýkorová Jitka 14 3 1 2 0 0 0 0 0 
Šrámek Miloslav 15 2 1 0 0 0 20 1 3 
Tejkl Jan Ing. 15 2 1 0 0 0 17 1 3 
Vymetálek Roman 15 2 1 2 0 0 20 2 2 

Žáček Daniel 16 2 0 2 0 0 19 0 5 

 
 
 
 
 
 
 



 

zastupitelé 
 

září 2015 
 

 
listopad 2015 

 

 
únor 2016 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 
Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Kobzová Jolana 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Kohoutová Erika 11 0 0 0 0 0 13 0 2 

Kolomý Ivo Mgr. 11 0 0 14 0 0 14 0 1 

Macháčková Marcela Mgr. 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 11 0 0 14 0 0 15 0 0 

Řehoř Pavel 11 0 0 14 0 0 14 0 1 

Samek Pavel Bc. 10 0 1 12 0 2 15 0 0 

Suchý Jaroslav 11 0 0 12 0 2 14 0 1 

Sýkorová Jitka 11 0 0 12 0 0 15 0 0 

Šrámek Miloslav 11 0 0 13 0 1 0 0 0 

Tejkl Jan Ing. 11 0 0 13 0 1 0 0 0 

Vymetálek Roman 11 0 0 14 0 0 0 0 0 

Žáček Daniel 0 0 0 13 0 1 0 0 0 

 



 

zastupitelé 
 

květen 2016 
 

 
červen 2016 

 

 
září 2016 

 

 

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

Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Kobzová Jolana 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Kohoutová Erika 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Kolomý Ivo Mgr. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Macháčková Marcela Mgr. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 14 0 0 0 0 0 11 0 0 

Řehoř Pavel 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Samek Pavel Bc. 14 0 7 0 0 0 11 0 0 

Suchý Jaroslav 14 0 7 0 0 0 0 0 0 

Sýkorová Jitka 14 0 0 0 0 0 11 0 0 

Šrámek Miloslav 13 0 7 0 0 1 0 0 0 

Tejkl Jan Ing. 14 0 0 0 0 0 11 0 0 

Vymetálek Roman 13 0 0 0 0 1 11 0 0 

Žáček Daniel 14 0 6 1 0 0 11 0 0 

 



 

zastupitelé 
 

prosinec 2016 
 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 17 0 0 

Kobzová Jolana 17 0 0 

Kohoutová Erika 0 0 0 

Kolomý Ivo Mgr. 15 0 2 

Macháčková Marcela Mgr. 17 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 17 0 0 

Řehoř Pavel 16 0 1 

Samek Pavel Bc. 17 0 0 

Suchý Jaroslav 0 0 0 

Sýkorová Jitka 0 0 0 

Šrámek Miloslav 17 0 0 

Tejkl Jan Ing. 16 0 1 

Vymetálek Roman 16 0 1 

Žáček Daniel 16 1 0 

 



 

zastupitelé 
 

CELKEM ROK 2015 
 

 
CELKEM ROK 2016 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 34 7 3 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 60 1 6 64 0 0 

Kobzová Jolana 61 1 7 64 0 0 

Kohoutová Erika 47 5 3 13 0 2 

Kolomý Ivo Mgr. 61 1 6 61 0 3 

Macháčková Marcela Mgr. 60 2 5 64 0 0 

Pokorná Olga Mgr. 59 4 6 27 0 0 

Řehoř Pavel 59 3 7 62 0 2 

Samek Pavel Bc. 56 2 9 64 0 0 

Suchý Jaroslav 58 0 9 35 0 1 

Sýkorová Jitka 39 3 1 40 0 0 

Šrámek Miloslav 59 3 5 37 0 1 

Tejkl Jan Ing. 56 3 5 41 0 1 

Vymetálek Roman 62 4 3 40 0 2 

Žáček Daniel 50 2 6 47 2 0 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 19.12.2016 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce 

Podpis: 

Bártlová Lenka, Bc. omluvena 

Mgr. Havlenová Lenka přítomna 

Kobzová Jolana přítomna 

Kohoutová Erika omluvena 

Mgr. Kolomý Ivo přítomen 

Mgr. Macháčková Marcela přítomna 

Mgr. Pokorná Olga přítomna 

Řehoř Pavel přítomen 

Samek Pavel, Bc. přítomen 

Suchý Jaroslav omluven 

Sýkorová Jitka omluvena 

Šrámek Miloslav přítomen 

Ing. Tejkl Jan přítomen 

Vymetálek Roman přítomen 

Žáček Daniel přítomen 

 


