
ZÁPIS Č. 4 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice, 

konaného dne 30.11.2017 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 2017 
4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2018  
5) Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2023  
6) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 15/2017/OZ 
8) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
9) Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD 2009 - Česká spořitelna, a. s. 
10) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD - Česká spořitelna, a. s. 
11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Rudoltice  

12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce   
13) Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích 
14) Dohoda o splátkách dluhu - ukončený pronájem bytu č. 9 v BD č. p. 619 
15) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 611/2 - přechod nájmu k bytu č. 2 v BD čp. 611 a dohoda o 

splátkách dluhu 
16) Koupě p.p.č. 3141/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
17) Koupě p.p.č. 1608/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
18) Prodej části p.p.č. 3259/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
19) Prodej části p.p.č. 334 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
20) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4218/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
21) Různé 
22) 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, Sýkorová, Kohoutová a Šrámek. 
 
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 zapisovatelkou paní Michaelu Jurajdovou a ověřovateli pana Daniela Žáčka a paní 
Jolanu Kobzovou. 
 
Návrh usnesení č. ZO/1/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Žáčka a paní Jolanu Kobzovou a 
zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou. 

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: 
21) Nabídka zpětného odkupu p.p.č. 4245/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
22) Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o nočním klidu 
23) Revokace usnesení číslo ZO/8/31/8/2017 - Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
 
Starosta obce vyzval přítomné k podání dalších návrhů na doplnění programu. Jiných návrhů nebylo. 
 

Návrh usnesení č. ZO/2/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2017 
4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2018  
5) Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2023  
6) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 15/2017/OZ 
8) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
9) Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD 2009 – Česká spořitelna, a. s. 
10) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD – Česká spořitelna, a. s. 
11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Rudoltice  

12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce   
13) Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích 
14) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 9 v BD č. p. 619 
15) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.611/2 – přechod nájmu k bytu č. 2 v BD č. p. 611 a dohoda o 

splátkách dluhu 
16) Koupě p.p.č. 3141/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
17) Koupě p.p.č. 1608/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
18) Prodej části p.p.č. 3259/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
19) Prodej části p.p.č. 334 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
20) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4218/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
21) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4245/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
22) Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o nočním klidu 



23) Revokace usnesení číslo ZO/8/31/8/2017 - Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u 
Lanškrouna 

24) Různé 
25) Diskuse 

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

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

3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2017 
 

Dne 19.10.2017 proběhlo dílčí přezkoumání hospodaření obce za období od 1.1.2017 do 19.10.2017 
provedené zaměstnanci finančního odboru Krajského úřadu Pardubického kraje. V rámci přezkoumání 
nebyly zjištěny žádné chyby a nedostatky. 
 
Návrh usnesení č. ZO/3/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice 
za přezkoumané období od 1.1.2017 do 19.10.2017. 
 

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

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

4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2018 
 
Starosta obce navrhuje schválit rozpočet v podobě, která byla zveřejněna na fyzické a elektronické úřední 
desce od 14.11.2017 až dodnes, pouze se změnou ve finančních vztazích k jiným osobám, a to u T. J. Sokol 
Rudoltice, kde je uveden neinvestiční transfer ve výši 190 000 Kč. Podle žádosti o dotaci měl být správně 
uveden neinvestiční transfer ve výši 140 000 Kč a investiční transfer ve výši 50 000 Kč. Rozpočet vychází 
z rozpočtu z předchozích let. Na investice je v něm vyhrazeno 10.690.000 Kč. 
 
V rámci diskuse k tomuto bodu byly vzneseny tyto dotazy: 
Dotaz: Bude zrealizována výstavba chodník od silnice I. třídy ke škole? 
Odpověděl starosta obce. S výstavbou se počítá, v rozpočtu jsou na to vyhrazeny cca 2 mil. Kč. 
V současnosti ještě není vydáno stavební povolení, jeho získání komplikuje výstavba kanalizace, která 
povede pod chodníkem. Výstavba by měla být v příštím roce minimálně zahájena. 
Dotaz: Splátka úvěru za bytové domy činí 3,2 mil. Kč? 
Odpověděl starosta obce. Splátka činí 3,2 mil. Kč, úvěr skončí v r. 2022. 
Dotaz: Na rekonstrukci čp. 5 je vyhrazena částka 900 tis. Kč, jaké práce zde budou prováděny? 
Odpověděl starosta obce. V současnosti se provádí práce na opravě střechy a komínů. Následovat budou 
jednání s památkáři o tom, jaké úpravy budeme moci provést. Předpoklad je takový, že v původní části 
budovy budou moci být provedeny pouze minimální úpravy. 
Dotaz: Jsou již provedeny všechny investice v lokalitě Zámeček (komunikace, osvětlení)? 
Odpověděl starosta obce. Osvětlení je hotové. U komunikací je zhotoven základní povrch pro jejich 
dokončení. Na některých parcelách stále probíhá výstavba, tudíž by byla asfaltizace komunikací zbytečná, 
jelikož by došlo k jejich zničení.  
Dotaz: Na co je určena dotace 600 tis. Kč pro spol. KONZUM? 
Odpověděl starosta obce. Částka je určena na zbudování pošty. Současně se zbudováním pošty bude 
zrekonstruována i prodejna (bezbariérový přístup, větší nákupní plocha apod.) 
 



Návrh usnesení č. ZO/4/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2018 takto: 
celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši 32.152.098 Kč 
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši 28.952.098 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 2018. V rámci paragrafů se 
změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných  
a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. 

Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném 
znění, je v kompetenci účetní obce. 

Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů těmto 
právnickým osobám: 
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši 

1 750 000 Kč. Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018, 
- neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 140 000 Kč, 
- investiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 50 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s. – Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice ve výši 30 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudoltice ve výši 55 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice ve výši 60 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o. s. ve výši 25 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 000 Kč, 
- investiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 600 000 Kč. 

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

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

5) Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2023 
 
Střednědobý výhled je sestavován na základě požadavku § 3 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových 
pravidlech územních rozpočtů. Obsahem rozpočtového výhledu, dle tohoto zákona, mají být základní údaje 
o příjmech a výdajích, o dlouhodobých závazcích a pohledávkách, o finančních zdrojích a potřebách 
dlouhodobě realizovaných záměrů. 
 
Návrh usnesení č. ZO/5/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2023, který je přílohou tohoto 
zápisu. 
 

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

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

6) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
 
Podané žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu obce (požadovaná výše dotace vyšší než 50.000 Kč, o jejich 
poskytnutí musí rozhodnout zastupitelstvo): 
Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice 60.000 Kč, 
Myslivecký spolek Rudoltice 55.000 Kč, 



TJ Sokol Rudoltice 190.000 Kč. 
 
Návrh usnesení č. ZO/6A/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2018 uzavřené mezi SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem Rudoltice 95, IČO 61238333 a obcí, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace na finanční zabezpečení kroužku mladých hasičů, sportovních družstev mužů a žen a na 
úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná 
se o neinvestiční výdaje roku 2018, a rozhodnulo jeho uzavření schválit. 
 

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

Návrh usnesení byl schválen. 
 

Návrh usnesení č. ZO/6B/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2016 uzavřené mezi 
Mysliveckým spolkem Rudoltice se sídlem Rudoltice 277, IČO 47499079 a obcí, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu mysliveckých zařízení a dalších 
neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o neinvestiční 
výdaje roku 2018, a rozhodnulo jeho uzavření schválit. 

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

Návrh usnesení byl schválen. 
 
Návrh usnesení č. ZO/6C/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2018 uzavřené mezi TJ 
Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, IČO 68244908 a obcí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
na správu a údržbu nemovitostí, pomůcky pro mládež, včetně posílení tréninkové fáze a na úhradu dalších 
neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen a poskytnutí investiční 
dotace na vybudování tribuny, jedná se o neinvestiční a investiční výdaje roku 2018, a rozhodlo její 
uzavření schválit. 
 

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

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

7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 15/2017/OZ 
 
Rozpočtové opatření č. 15/2017 se týká zapojení finančních prostředků z minulých let v celkové výši 
1.500.000,- Kč na financování rekonstrukce budov mateřské školy a základní školy a na navýšení 
neinvestičního příspěvku Základní školy a mateřské školy Rudoltice. 



Účetní obce, paní Jašniaková, doplnila, že celkovou částku 1.500.000 Kč tvoří: 
rekonstrukce budov 1.400.000 Kč, 
provoz                                                                           100.000 Kč. 
 
Návrh usnesení č. ZO/7/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017/OZ, jehož předmětem je zapojení 
finančních prostředků z minulých let v celkové výši 1.500.000,- Kč na financování rekonstrukce budov 
mateřské školy a základní školy a na navýšení neinvestičního příspěvku Základní školy a mateřské školy 
Rudoltice.  

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

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

8) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných 
celků 

 
Nařízením vlády č. 318/2017 se s účinností od 1.1.2018 mění výše měsíčních odměn poskytovaných 
členům zastupitelstev obcí. Dle tohoto nařízení může být maximální výše odměn pro neuvolněné 
zastupitele obce Rudoltice následovná: 
 
člen rady 6.136 Kč, 
předseda výboru nebo komise 3.068 Kč, 
člen výboru nebo komise 2.557 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.534 Kč, 
členové povodňové komise      0 Kč. 
 
V případě souběhu funkcí u neuvolněných zastupitelů smí zastupitelstvo schválit odměnu do maximální 
výše součtu 3 funkcí, do nichž se započítávají pouze funkce: člen rady, předseda komise nebo výboru 
(případně i zvláštního orgánu) a člen komise nebo výboru (případně i zvláštního orgánu). Odměna za 
funkci neuvolněného člena zastupitelstva se do součtu souběhu funkcí nezapočítává, protože je zohledněna 
v odměnách ostatních funkcí. 
 
Jak jsem již zmínil, odměna za funkci neuvolněného člena zastupitelstva je zohledněna v odměnách za 
výkon ostatních funkcí, proto navrhuji odměny za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy zastupitelstva 
nenavyšovat ve stejné výši jako zastupitelům, ale zvýšit je každému následovně: 
člen výboru nebo komise 1.500 Kč, 
předseda komise 2.000 Kč, 
předseda osadního výboru 2.000 Kč, 
členové povodňové komise      0 Kč. 
 
Návrh usnesení č. ZO/8A/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění (novela k 1.1.2018): 
 
člen rady 6.136 Kč, 
předseda výboru nebo komise 3.068 Kč, 
člen výboru nebo komise 2.557 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.534 Kč, 
člen povodňové komise      0 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy 



zastupitelstva: 
 
člen výboru nebo komise 1.500 Kč, 
předseda komise 2.000 Kč, 
předseda osadního výboru 2.000 Kč, 
člen povodňové komise                                               0 Kč. 
 
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. ledna 2018. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu 
náhradníka na uvolněný mandát) bude odměna vyplácena ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 
 

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

Návrh usnesení byl schválen. 
 
Místostarostka Kobzová navrhla také navýšení odměny starosty obce. Jeho současná odměna činí 23 000,- 
Kč, maximální výše jeho odměny dle nařízení vlády č. 318/2017 s účinností od 1.1.2018 může být 
30.681,- Kč. Navrhuji zvýšení odměny starosty obce na částku 27.000,- Kč. 
 
Starosta obce oznámil, že dle ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení),  
v platném znění, je při projednávání tohoto bodu ve střetu zájmů. 
 
Návrh usnesení č. ZO/8B/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměny za výkon funkce neuvolněného starosty 
v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela k 1.1.2018): 
 
starosta 27.000 Kč 
 
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. ledna 2018. 
 

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

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

9) Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD 2009 - Česká spořitelna, a. s. 
 
Starosta obce uvedl, že na základě proběhlých jednání se zástupcem České spořitelny, je navrhováno zrušit 
zástavní práva k bankovním účtům, týkajících se úvěrů obce na bytové domy. 
 
Návrh usnesení č. ZO/9/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD 
uzavřené mezi obcí a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 
45244782, a rozhodlo její uzavření schválit. 



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

Návrh usnesení byl schválen. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD - Česká spořitelna, a. s. 
 
Návrh usnesení č. ZO/10/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 
14.12.2009 uzavřený mezi obcí a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČ 45244782, a rozhodlo jeho uzavření schválit. 
 

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

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

10) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, 
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na 
území obce Rudoltice 
 

Předmětem nové vyhlášky třídění odpadů je její rozšíření o třídění použitých kuchyňských olejů, pro které 
byly přistaveny dvě malé žluté popelnice umístěné na stanovištích u Konzumu Zámeček a naproti domu  
č. p. 100. Dále byla doplněna příloha této vyhlášky o další tři nové žluté kontejnery pro sběr plastu, 
umístěny jsou na stanovištích u bytového domu č. p. 262, u obecního úřadu a u chemického skladu  
na Zámečku. Pro sběr papíru byly přidány dva modré kontejnery, umístěny jsou u bytového domu č. p. 262 
a u chemického skladu na Zámečku. 
 
Návrh usnesení č. ZO/11/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice na fyzické i elektronické úřední desce nejméně 
po dobu 15 dnů. 
 

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

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

11) Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce 
 

Starosta obce navrhl vyhláškou č. 3/2017 zrušit obecně závaznou vyhlášku č. 6/2015 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 
Svoz odpadů by byl tímto rozhodnutím výdajem obce. 
 



Starosta obce se domnívá, že aby částka, která se od občanů na místním poplatku vybere, byla pro obecní 
rozpočet „zajímavá“, musel by se poplatek spíše zvýšit. Obec má dostatek příjmů z pronájmu bytů, prodeje 
parcel apod. Navíc daňová výtěžnost na jednoho občana činí cca 10.000 Kč, částka 400,- Kč je tak 
„zanedbatelná“. S agendou tohoto místního poplatku je spojena velká administrativní zátěž a vymáhání 
poplatku je zcela neekonomické (náklady na vymáhání značně převyšují výši poplatku, vymáhání je 
v naprosté většině neúspěšné). Nic nebrání tomu poplatek začít opětovně vybírat. 
Zastupitel Tejkl navrhuje zrušit tedy všechny místní poplatky. Starosta obce uvedl, že dalšími místními 
poplatky jsou pouze místní poplatek ze psů a poplatek z místa, který je vybírán jen velmi sporadicky. 
Nepovažuje za vhodné rušit poplatek ze psů, a to s ohledem na skutečnost, že poplatek je jistou možností 
regulace počtu psů v obci, především v bytových domech. 
 
Návrh usnesení č. ZO/12/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o zrušení obecně 
závazné vyhlášky obce, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška 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 č. 3/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017  
o zrušení obecně závazné vyhlášky obce na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 
 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   1 (Havlenová) 
ZDRŽEL SE:   1 (Vymetálek) 

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

12) Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na 
veřejných prostranstvích  
 

Na základě doporučení Ministerstva vnitra navrhuje místostarostka obce z Obecně závazné vyhlášky 
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích vyřadit článek 6 noční 
klid, který bude nahrazen samostatnou vyhláškou č. 5/2017, která je předmětem dnešního jednání v bodě 
22. 
 
Návrh usnesení č. ZO/13/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 4/2017,  
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodlo OZV č. 4/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 4/2017, 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:   11 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   0 

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

13) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 9 v BD č. p. 619 
 
Paní M. Z., trvale bytem XXX, vznikly v souvislosti s nájmem a poskytováním služeb ve spojení 
s užíváním bytu č. 9 závazky vůči obci ve výši 53.383,- Kč. Dle navrhovaného splátkového kalendáře 
budou závazky spláceny v měsíčních splátkách 1.000,- Kč. O uzavření dohody musí rozhodnout 



zastupitelstvo obce s ohledem na počet měsíčních splátek (vyšší než 18 splátek, o uzavření dohod s počtem 
splátek do 18ti rozhoduje rada obce). 
 
Návrh usnesení č. ZO/14/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní M. Z., 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. 9 v bytovém domě 
čp. 619 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

14) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č. 611/2 - přechod nájmu k bytu č. 2 v BD čp. 611 a dohoda o 
splátkách dluhu 

 
Předmětem návrhu dodatku č. 3 k nájemní smlouvě č. 611/2 je přechod nájmu na nového nájemníka  
dceru zesnulé V. Š. a dále je předmětem dodatku dohoda o splátkách dluhu v celkové výši 24.071,- Kč, 
který po sobě zanechala paní V. Š., a který je ochotna její dcera uhradit v měsíčních splátkách 1000,- Kč. O 
uzavření dodatku musí rozhodnout zastupitelstvo obce s ohledem na počet měsíčních splátek (vyšší než 18 
splátek, o uzavření dohod s počtem splátek do 18ti rozhoduje rada obce). 
 
Návrh usnesení č. ZO/15/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 611/2, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jehož předmětem je přechod nájmu dle ust. § 2279, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a dále dohoda o splátkách dluhu původního nájemce, který vznikl v souvislosti s nájmem a 
s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 611 v obci Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

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

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

15) Koupě p. p. č. 3141/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
Pan M. L. nabízí k prodeji část komunikace v jeho vlastnictví, která vede od čp. 238 (Švestkovi) k domu 
čp. 14 (Dolečkovi). Koupí této části by byla celá komunikace ve vlastnictví obce a mohla by být postupně 
zrekonstruována. 
 
Návrh usnesení č. ZO/16/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné jako kupující a panem M. L. MVDr., trvale bytem XXX, na straně druhé jako prodávajícím, jejímž 
předmětem je nákup pozemkové parcely č. 3141/4 o výměře 254 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 22.860,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit. 



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

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

16) Koupě p. p. č. 1608/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 
Pozemková parcela č. 1608/1 tvoří část komunikace, která se nachází v chatové oblasti Lískovec, v části od 
křížku k bývalé cihelně. Její koupí by se stala celá komunikace vlastnictvím obce. 
 
Návrh usnesení č. ZO/17/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné jako kupující a manžely Ing. V. U. a Ing. H. U., oba trvale bytem XXX, na straně druhé jako 
prodávajícími, jejímž předmětem je nákup pozemkové parcely č. 1608/1 o výměře 776 m2 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 38.800,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit. 

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

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

17) Prodej části p.p.č. 3259/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
 

Pan M. Š. požádal obec o odkup části p. p. č. 3259/6 (nově dle GP p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 119/3),  
o celkové výměře 45 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna z důvodu, že na st. p. č. 119/3 se nachází přístavba 
budovy mlýna, ve které se původně nacházelo mlýnské kolo. 
 
Návrh usnesení č. ZO/18/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3259/6 (nově dle GP 
p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 119/3) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 
ve dnech 25.10.2017 – 10.11.2017. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3259/6 (nově dle GP p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 
119/3) o celkové výměře 45 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu M. Š., trvale bytem XXX, za celkovou 
kupní cenu ve výši 1.575,- 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

18) Prodej části p.p.č. 334 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Pan T. S. a slečna V. J. požádali obec o odkup části p. p. č. 334 (nově dle GP  
p. p. č. 334/2) o celkové výměře 79 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna z důvodu zarovnání sousedních 
parcel č. 885/2 a 3116/2, jejichž jsou vlastníky, a na kterých plánují výstavbu rodinného domu. 



 
Návrh usnesení č. ZO/19/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 334 (nově dle GP p. 
p. č. 334/2)  v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.11.2017 
– 30.11.2017. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 334 (nově dle GP p. p. č. 334/2) o celkové 
výměře 79 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu T. S., trvale bytem XXX a slečně V. J., trvale bytem XXX, 
za celkovou kupní cenu ve výši 2.765,- 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. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

19) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4218/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Pan Z. Ch. nabízí obci Rudoltice ke zpětnému odkupu p. p. č. 4218/12 v k.ú. Rudoltice  
u Lanškrouna o celkové výměře 797 m2 za cenu obvyklou 500.000,- Kč stanovenou znaleckým posudkem 
č. 1/17 vypracovaným Mgr. Evou Uherkovou se sídlem Na Drahách 465, Bystré u Poličky. Místostarostka 
obce navrhuje nabídku nevyužít, cena by musela být navýšena o DPH 21%. Aby měl zpětný odkup smysl, 
cena by musela být navýšena o zisk a také o náklady spojenými s celým procesem prodeje. Tím se cena 
navýší natolik, že se pozemek stává těžce prodejným a zpětný odkup pro obec nepřínosným. 
 
Návrh usnesení č. ZO/20/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana Z. Ch., trvale bytem XXX, jako vlastníka p. p. č. 
4218/12 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
nabídka p. p. č. 4218/12 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 19.3.2009, a rozhodlo nabídku nevyužít. 

 

Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   2 (Samek, Pokorná) 

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

20) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4245/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

Paní V. H. nabízí obci Rudoltice ke zpětnému odkupu p. p. č. 4245/15 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna o celkové výměře 927 m2, cenu v žádosti neuvedla. V případě využití předkupního práva by 
musel být vypracován znalecký posudek. Navrhuji nabídku nevyužít, a to ze stejných důvodů jako 
v předchozím bodě jednání. 
 
Návrh usnesení č. ZO/21/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku paní V. H., trvale bytem XXX, jako vlastníka p.p.č. 
4245/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
nabídka p.p.č. 4245/15 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 27.9.2013, a rozhodlo nabídku nevyužít. 



Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:   9 
PROTI:   0 
ZDRŽEL SE:   2 (Samek, Pokorná) 

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

21) Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o nočním klidu 
 
Jak jsem již dnes zmínil při projednávání bodu 13 a na základě doporučení Ministerstva vnitra, navrhuji 
schválit novou Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2017 o nočním klidu, ve které jsou stanovené výjimečné 
případy, pro které bude platit doba nočního klidu od 2:00 do 6:00 hodin.  
 
Návrh usnesení č. ZO/22/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 5/2017  
o nočním klidu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo OZV č. 5/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 5/2017 o nočním klidu na fyzické i 
elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 

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

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

22) Revokace usnesení číslo ZO/8/31/8/2017 - Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. 
Rudoltice u Lanškrouna 

 
Zastupitel Suchý oznámil, že dle ustanovení § 83 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní 
zřízení), v platném znění, je při projednávání tohoto bodu ve střetu zájmů. 
 
Dne 31.8.2017 zastupitelstvo obce schválilo směnu části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice  
u Lanškrouna dle návrhu geometrického plánu č. 1196-159/2017, ve kterém měla směnovaná část p. p. č. 
4072/1 výměru 828 m2. Při vydání tohoto geometrického plánu však došlo k písařské chybě a část p. p. č. 
4072/1 má výměru 831 m2, tedy o 3 m2 větší. Z tohoto důvodu je nutné usnesení revokovat a směnu části 
p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna schválit znovu v souladu s vydaným 
geometrickým plánem. 
 
Návrh usnesení č. ZO/23A/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice revokuje usnesení č. ZO/8/31/8/2017schválené dne 31.8.2017. 
 

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

Návrh usnesení byl schválen. 
 
Návrh usnesení č. ZO/23B/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 30.8.2017. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné  
a panem J. S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 



předmětem je směna části p. p. č. 4068 a části p. p. č. 4070 (nově dle GP p. p. č. 4068/2 o celkové výměře 
320 m2) a části p. p. č. 4072 (nově dle GP p. p. č. 4072/1 o celkové výměře 831 m2). Rozdíl v hodnotách 
směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem 
obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, činí 17.885,- Kč a uhradí jej pan J. S. na bankovní účet obce 
Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 

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

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

23) Různé 
 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
24) Diskuse 

 
V rámci tohoto bodu nebyly vzneseny žádné návrhy či připomínky. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
Skončeno ve 20.55 hod. 
 
Zápis byl vyhotoven dne 6. prosince 2017 
 
Zapsala: Michaela Jurajdová 
 
Mgr. Ivo Kolomý 
starosta obce  
 
 
 
Ověřili: Jolana Kobzová  ………………………………… 
 
   Daniel Žáček  ………………………………… 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/30/11/2017 
 
Usnesení č. ZO/1/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Daniela Žáčka a paní Jolanu Kobzovou  
a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou. 

Usnesení č. ZO/2/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 

1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
2) Schválení programu 
3) Dílčí přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za rok 2017 
4) Rozpočet obce Rudoltice pro rok 2018  
5) Střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2023  
6) Smlouvy o poskytnutí dotací z rozpočtu obce 
7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 15/2017/OZ 
8) Nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků 
9) Dohoda o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD 2009 – Česká spořitelna, a. s. 
10) Dodatek č. 3 ke Smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD – Česká spořitelna, a. s. 
11) Obecně závazná vyhláška č. 2/2017 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce 
Rudoltice  

12) Obecně závazná vyhláška č. 3/2017 o zrušení obecně závazné vyhlášky obce 
13) Obecně závazná vyhláška č. 4/2017 k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích 
14) Dohoda o splátkách dluhu – ukončený pronájem bytu č. 9 v BD č. p. 619 
15) Dodatek č. 3 k nájemní smlouvě č.611/2 – přechod nájmu k bytu č. 2 v BD č. p. 611 a dohoda o 

splátkách dluhu 
16) Koupě p.p.č. 3141/4 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
17) Koupě p.p.č. 1608/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
18) Prodej části p.p.č. 3259/6 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
19) Prodej části p.p.č. 334 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna  
20) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4218/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
21) Nabídka zpětného odkupu p.p.č.4245/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
22) Obecně závazná vyhláška č. 5/2017 o nočním klidu 
23) Revokace usnesení číslo ZO/8/31/8/2017 z 31.8.2017 
24) Směna části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna 
25) Různé 
26) Diskuse 

Usnesení č. ZO/3/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí výsledky z dílčího přezkoumání hospodaření obce Rudoltice za 
přezkoumané období od 1.1.2017 do 19.10.2017. 

Usnesení č. ZO/4/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2018 takto: 
celkové příjmy rozpočtu, třída 1 až 4, ve výši 32.152.098 Kč 
celkové výdaje rozpočtu, třída 5 a 6, ve výši 28.952.098 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 2018. V rámci paragrafů se 
změna v jednotlivých položkách, včetně mzdových položek a včetně změn mezi položkami běžných a 
kapitálových výdajů a naopak, povoluje.  
Rozpis schváleného rozpočtu do plného třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb., v platném 
znění, je v kompetenci účetní obce.  



Zastupitelstvo schvaluje dle svých kompetencí, vyhrazených zákonem o obcích, poskytnutí transferů těmto 
právnickým osobám: 
- neinvestiční příspěvek příspěvkové organizaci: Základní škola a mateřská škola Rudoltice ve výši 

1 750 000 Kč. Poskytnutý příspěvek podléhá finančnímu vypořádání za rok 2018, 
- neinvestiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 140 000 Kč, 
- investiční účelový transfer: T.J. Sokol Rudoltice ve výši 50 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Pionýr, z. s.  –  Pionýrská skupina Vodní sporty, Rudoltice ve výši 30 000 

Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Myslivecký spolek Rudoltice ve výši 55 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice ve výši 60 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer:  Spolek přátel sportu Sázava u Lanškrouna o. s. ve výši 25 000 Kč, 
- neinvestiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 100 000 Kč, 
- investiční účelový transfer: Konzum, o. d., Ústí nad Orlicí ve výši 600 000 Kč. 

Usnesení č. ZO/5/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce schvaluje střednědobý výhled rozpočtu pro roky 2019 – 2023, který je přílohou tohoto 
zápisu. 

Usnesení č. ZO/6A/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 1/2018 uzavřené mezi SH 
ČMS – Sbor dobrovolných hasičů Rudoltice se sídlem Rudoltice 95, IČO 61238333 a obcí, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem 
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace na finanční zabezpečení kroužku mladých hasičů, sportovních družstev mužů a žen a na 
úhradu dalších neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná 
se o neinvestiční výdaje roku 2018, a rozhodnulo jeho uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/6B/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 2/2016 uzavřené mezi 
Mysliveckým spolkem Rudoltice se sídlem Rudoltice 277, IČO 47499079 a obcí, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení a jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 
250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové poskytnutí 
neinvestiční dotace na úhradu nájmu honitby, přikrmování zvěře, údržbu mysliveckých zařízení a dalších 
neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen, jedná se o neinvestiční 
výdaje roku 2018, a rozhodnulo jeho uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/6C/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Smlouvy o poskytnutí dotace č. 3/2018 uzavřené mezi TJ 
Sokol Rudoltice se sídlem Rudoltice 64, IČO 68244908 a obcí, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem je v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., o obcích, a zákonem č. 250/2000 Sb., o 
rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, obojí v platném znění, účelové poskytnutí neinvestiční dotace 
na správu a údržbu nemovitostí, pomůcky pro mládež, včetně posílení tréninkové fáze a na úhradu dalších 
neinvestičních nákladů spojených s hlavní činností příjemce, pro kterou byl založen a poskytnutí investiční 
dotace na vybudování tribuny, jedná se o neinvestiční a investiční výdaje roku 2018, a rozhodlo její 
uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/7/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočtové opatření č. 15/2017/OZ, jehož předmětem je zapojení 
finančních prostředků z minulých let v celkové výši 1.500.000,- Kč na financování rekonstrukce budov 
mateřské školy a základní školy a na navýšení neinvestičního příspěvku Základní školy a mateřské školy 
Rudoltice.  

Usnesení č. ZO/8A/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 
Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev v platném znění (novela k 1.1.2018): 
 
 



člen rady 6.136 Kč, 
předseda výboru nebo komise 3.068 Kč, 
člen výboru nebo komise 2.557 Kč, 
člen zastupitelstva bez dalších funkcí 1.534 Kč, 
člen povodňové komise      0 Kč. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy 
zastupitelstva: 
 
člen výboru nebo komice                                           1.500 Kč, 
předseda komise,                                                       2.000 Kč, 
předseda osadního výboru                                        2.000 Kč 
člen povodňové komise                                                    0 Kč 
 
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. ledna 2018. V případě nového člena zastupitelstva obce (nástupu 
náhradníka na uvolněný mandát) bude odměna vyplácena ode dne složení slibu. V případě budoucích změn 
v obsazení jednotlivých funkcí bude odměna poskytována ode dne zvolení do příslušné funkce. 

Usnesení č. ZO/8B/30/11/2017 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje novou výši odměny za výkon funkce neuvolněného starosty 
v souladu s § 72 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o 
odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev po novelách v platném znění (novela k 1.1.2018): 
 
starosta                                                               27.000 Kč 
 
Nová výše odměn bude vyplácena od 1. ledna 2018. 

Usnesení č. ZO/9/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dohody o ukončení platnosti smlouvy č. UP/2669/09/LCD 
uzavřené mezi obcí a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ 
45244782, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/10/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Dodatku č. 3 ke smlouvě o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne 
14.12.2009 uzavřený mezi obcí a Českou spořitelnou, a. s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 
140 00, IČ 45244782, a rozhodlo jeho uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/11/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 2/2017 o stanovení systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se 
stavebním odpadem na území obce Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2016 schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2017 o 
stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
a nakládání se stavebním odpadem na území obce Rudoltice na fyzické i elektronické úřední desce nejméně 
po dobu 15 dnů. 

Usnesení č. ZO/12/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2017 o zrušení obecně 
závazné vyhlášky obce, kterou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 6/2015 o místním poplatku za povoz 
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2017 o 
zrušení obecně závazné vyhlášky obce na fyzické i elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 



Usnesení č. ZO/13/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 4/2017, k 
zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích, jež je nedílnou součástí 
tohoto usnesení, a rozhodlo OZV č. 4/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 4/2017, k zabezpečení místních 
záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích na fyzické i elektronické úřední desce nejméně 
po dobu 15 dnů. 

Usnesení č. ZO/14/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh dohody o splátkách dluhu mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné, jako věřitelem a paní M. Z., 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. 9 v bytovém domě 
čp. 619 v obci Rudoltice a rozhodla její uzavření schválit. Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu 
obce k jejímu podpisu. 

Usnesení č. ZO/15/30/11/2017 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření dodatku č. 3 k NS č. 611/2, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení a jehož předmětem je přechod nájmu dle ust. § 2279, odst. 1 zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník a dále dohoda o splátkách dluhu původního nájemce, který vznikl v souvislosti s nájmem a 
s odebíráním služeb poskytovaných ve spojení s užíváním bytu č. 2 v domě čp. 611 v obci Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jeho podpisu. 

Usnesení č. ZO/16/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné jako kupující a panem M. L. MVDr., trvale bytem XXX, na straně druhé jako prodávajícím, jejímž 
předmětem je nákup pozemkové parcely č. 3141/4 o výměře 254 m2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, za 
vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 22.860,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/17/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh kupní smlouvy uzavřené mezi obcí Rudoltice na straně 
jedné jako kupující a manžely Ing. V. U. a Ing. H. U., oba trvale bytem XXX, na straně druhé jako 
prodávajícími, jejímž předmětem je nákup pozemkové parcely č. 1608/1 o výměře 776 m2 v k. ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 38.800,- Kč, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Usnesení č. ZO/18/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 3259/6 (nově dle GP 
p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 119/3) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice 
ve dnech 25.10.2017 – 10.11.2017. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 3259/6 (nově dle GP p. p. č. 3259/13 a st. p. č. 
119/3) o celkové výměře 45 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu M. Š., trvale bytem XXX, za celkovou 
kupní cenu ve výši 1.575,- 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/19/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru prodeje části p. p. č. 334 (nově dle GP p. 
p. č. 334/2) v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.11.2017 
– 30.11.11.2017. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje prodej části p. p. č. 334 (nově dle GP p. p. č. 334/2.)  o celkové 
výměře 79 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu T. S., trvale bytem XXX a slečně V. J., trvale bytem XXX, 
za celkovou kupní cenu ve výši 2.765,- 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/20/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku pana Z. Ch., trvale bytem XXX, jako vlastníka p.p.č. 
4218/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
nabídka p.p.č. 4218/12 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 19.3.2009, a rozhodlo nabídku nevyužít. 

Usnesení č. ZO/21/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo nabídku paní V. H., trvale bytem XXX jako vlastníka p.p.č. 
4245/15 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
nabídka p.p.č. 4245/15 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 27.9.2013, a rozhodlo nabídku nevyužít. 

Usnesení č. ZO/22/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 5/2017 o 
nočním klidu, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, a rozhodlo OZV č. 5/2017 schválit. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu úřadu zveřejnit OZV č. 5/2017 o nočním klidu na fyzické i 
elektronické úřední desce nejméně po dobu 15 dnů. 

Usnesení č. ZO/23A/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice revokuje usnesení č. ZO/8/31/8/2017schválené dne 31.8.2017. 

Usnesení č. ZO/23B/30/11/2017 

Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí zveřejnění záměru směny části p. p. č. 4068, 4070 a 4072 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice ve dnech 14.8.2017 – 30.8.2017. 
 

Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh směnné smlouvy mezi obcí Rudoltice na straně jedné  
a panem J. S., trvale bytem XXX, na straně druhé, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je směna části p. p. č. 4068 a části p. p. č. 4070 (nově dle GP p. p. č. 4068/2 o celkové výměře 
320 m2) a části p. p. č. 4072 (nově dle GP p. p. č. 4072/1 o celkové výměře 831 m2). Rozdíl v hodnotách 
směňovaných pozemků stanovený dle odst. 1 písm. a) ceníku obce Rudoltice schváleného zastupitelstvem 
obce dne 23. 11. 2015, a to 35,- Kč/m2, činí 17.885,- Kč a uhradí jej pan J. S. na bankovní účet obce 
Rudoltice, a rozhodlo její uzavření schválit. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostu obce k jejímu podpisu. 
 
 
 
Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce 

 

Jolana Kobzová, místostarostka obce 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2017 
 

zastupitelé 
 

březen 2017 
 

 
červen 2017 

 

 
srpen 2017 

 

  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. 0 0 0 16 0 0 12 0 0 
Kobzová Jolana 6 0 1 16 0 0 12 0 0 
Kohoutová Erika 0 0 0 9 0 0 0 0 0 
Kolomý Ivo Mgr. 7 0 0 16 0 0 12 0 0 
Macháčková Marcela Mgr. 7 0 0 0 0 0 12 0 0 
Pokorná Olga Mgr. 6 0 1 16 0 0 12 0 0 
Řehoř Pavel 6 0 1 16 0 0 12 0 0 
Samek Pavel Bc. 5 0 2 16 0 1 0 0 0 
Suchý Jaroslav 7 0 0 10 0 0 0 0 0 
Sýkorová Jitka 0 0 0 16 0 0 12 0 0 
Šrámek Miloslav 7 0 0 0 0 0 12 0 0 
Tejkl Jan Ing. 6 0 1 15 0 1 0 0 0 
Vymetálek Roman 6 1 0 16 0 0 0 0 0 

Žáček Daniel 6 1 0 16 0 0 11  1 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2017 
 

zastupitelé 
 

listopad 2017 
 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 26 1 0 

Kobzová Jolana 27 0 0 

Kohoutová Erika 0 0 0 

Kolomý Ivo Mgr. 26 0 1 

Macháčková Marcela Mgr. 26 1 0 

Pokorná Olga Mgr. 23 0 4 

Řehoř Pavel 27 0 0 

Samek Pavel Bc. 23 0 4 

Suchý Jaroslav 26 0 1 

Sýkorová Jitka 0 0 0 

Šrámek Miloslav 0 0 0 

Tejkl Jan Ing. 26 0 1 

Vymetálek Roman 26 0 1 

Žáček Daniel 27 0 0 

 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2016/2017 
 

zastupitelé 
 

CELKEM ROK 2016 
 

 
CELKEM ROK 2017 

 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO  PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka Bc. 0 0 0 0 0 0 

Havlenová Lenka Mgr. 64 0 0 54 1 0 

Kobzová Jolana 64 0 0 61 0 1 

Kohoutová Erika 13 0 2 9 0 0 

Kolomý Ivo Mgr. 61 0 3 61 0 1 

Macháčková Marcela Mgr. 64 0 0 45 1 0 

Pokorná Olga Mgr. 27 0 0 57 0 5 

Řehoř Pavel 62 0 2 61 0 1 

Samek Pavel Bc. 64 0 0 41 0 7 

Suchý Jaroslav 35 0 1 43 0 1 

Sýkorová Jitka 40 0 0 28 0 0 

Šrámek Miloslav 37 0 1 19 0 0 

Tejkl Jan Ing. 41 0 1 47 0 3 

Vymetálek Roman 40 0 2 48 1 1 

Žáček Daniel 47 2 0 60 1 1 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 30. 11. 2017 
 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce 

Podpis: 

Mgr. Bártlová Lenka 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 přítomen 

Sýkorová Jitka omluvena 

Šrámek Miloslav omluven 

Ing. Tejkl Jan přítomen 

Vymetálek Roman přítomen 

Žáček Daniel přítomen 

 


