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ZÁPIS
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,
konaného dne 31. 10. 2018 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.
Zahájení zasedání zastupitelstva
Zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice zahajuje v 19.00 hod. dosavadní starosta obce
Mgr. Ivo Kolomý (dále jen „předsedající“).
Předsedající oznamuje pořízení audiozáznamu pro potřebu vyhotovení zápisu.
Před zahájením zasedání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení
o zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zákona č. 491/2001 Sb., o volbách
do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění.
Předsedající konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno tak, aby se v souladu s ust. § 91 odst.
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, konalo do 15ti dnů ode dne
uplynutí lhůty pro podání návrhů soudu na neplatnost voleb nebo hlasování (lhůta uplynula dne
19. 10. 2018, žádný návrh nebyl podán). Informace podle ust. § 93 odst. 1 zák. o obcích byla
na úřední desce Obecního úřadu Rudoltice zveřejněna v souladu se zákonem po dobu nejméně
7 dní, a to od 23. 10. 2018 až do současné doby. Současně byla zveřejněna na elektronické
úřední desce.
Z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatuji, že přítomno je 15
členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je
usnášeníschopné (dle ust. § 92 odst. 3 zák. o obcích).
Složení slibu členy zastupitelstva
Předsedající v souladu s ust. § 69 odst. 2 zák. o obcích vyzval přítomné členy zastupitelstva
ke složení slibu. Před složením slibu upozorňuji přítomné členy zastupitelstva, že odmítnutí
složit slib nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu (§ 55 zák. č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění).
Složení slibu
Dovolte mi, abych přečetl slib stanovený v § 69 odst. 2 zákona o obcích „Slibuji věrnost České
republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu
obce a jejích občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“ a jmenovitě vyzývám
přítomné členy zastupitelstva ke složení slibu pronesením slova „slibuji“ a podpisem
na připraveném archu (příloha č. 2).

Žádný člen zastupitelstva neodmítl složit slib ani nesložil slib s výhradou.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele
Předsedající navrhl určit ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a Ing. Viléma Jílka
a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou. K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a Ing. Viléma
Jílka a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Hlasování o usnesení:
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. ZO/1/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2) Schválení programu
Předsedající seznámil přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.
Upozornil všechny přítomné, že ustavující zasedání by se mělo striktně řídit daným
programem, který vychází z metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba ostatních členů rady obce
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona
o obcích)

5)

6)

Diskuse
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. ZO/2/31/10/2018

bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. Před hlasováním
byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kolomý vznesl protinávrh. Navrhl, aby zastupitelstvo volilo dva
místostarosty.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zvolení dvou místostarostů.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 2 (Jílek, Kolomý T.)
PROTI: 12
ZDRŽEL SE: 1 (Samek)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Jílek, Kolomý T.)
Usnesení č. ZO/3a/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění
(§ 71 zákona o obcích)
Předsedající dále navrhl, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako funkce neuvolněná
a funkce místostarosty obce jako funkce uvolněná ve smyslu § 71 zákona o obcích. Jiné
návrhy nebyly vzneseny. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným
občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko nebylo vzneseno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 2 (Jílek, Kolomý T.)
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. ZO/3b/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
Předsedající konstatoval, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty,
místostarosty a ostatních členů rady obce veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí
schválit zastupitelstvo. Předsedající podal návrh na tajné hlasování.
V případě, tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva odevzdány do
připravené hlasovací urny, následně budou zapisovatelem a ověřovateli zápisu spočítány
a případným členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat.

Předsedající vyzval členy zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kolomý vznesl protinávrh. Navrhl, aby volilo veřejným způsobem.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje veřejný způsob volby starosty, místostarosty
a ostatních členů rady obce.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 2 (Jílek, Kolomý T.)
PROTI: 12
ZDRŽEL SE: 1 (Řehoř)
Usnesení nebylo schváleno.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních
členů rady obce.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 2 (Jílek, Kolomý T.)
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. ZO/3cb/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) volba starosty
Předsedající upozornil, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty a následně členů rady.
Předsedající seznámil přítomné s tím, že tajná volba starosty proběhne tak, že členům
zastupitelstva budou vydány hlasovací lístky s uvedením jmen všech členů zastupitelstva a
zastupitel provede volbu tak, že křížkem před jménem dá hlas volenému kandidátovi. Hlasy
sečte zapisovatelka společně s ověřovateli zápisu.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kolomý požádal, aby bylo jeho jméno z hlasovacích lístků
odstraněno, jelikož nemá zájem funkci starosty vykonávat. Hlasovací lístky byly upraveny dle
jeho požadavku tak, že jeho jméno bylo škrtnuto.
Proběhla volba starosty a byl vyhlášen výsledek:
V tajné volbě starosty obdržel kandidát Mgr. Ivo Kolomý celkem 13 hlasů. Nikdo další hlas
neobdržel.
Uskutečněním tajné volby bylo schváleno usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí starostou obce Mgr. Ivo Kolomého.
Usnesení č. ZO/3d/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) volba místostarosty
Volba místostarosty proběhla stejným způsobem, jako volba starosty.
Zastupitel Mgr. Tomáš Kolomý opětovně požádal, aby bylo jeho jméno z hlasovacích lístků
odstraněno, jelikož nemá zájem funkci místostarosty vykonávat. Hlasovací lístky byly
upraveny dle jeho požadavku jako při volbě starosty.
Po provedení tajné volby byl vyhlášen výsledek:

V tajné volbě místostarosty obdržela kandidátka Jolana Kobzová celkem 12 hlasů, kandidát
Ing. Vilém Jílek celkem 1 hlas. Nikdo další hlas neobdržel.
Uskutečněním tajné volby bylo schváleno usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí místostarostou obce paní Jolanu Kobzovou.
Usnesení č. ZO/3e/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------f) volba ostatních členů rady obce
Volba dalších členů rady obce proběhla stejným způsobem, jako volba starosty nebo
místostarosty. Každý zastupitel mohl dát hlas max. třem kandidátům, jinak by byl jeho
hlasovací lístek neplatný.
Po provedení tajné volby byl vyhlášen výsledek:
V tajné volbě ostatních členů rady obce obdržel kandidát Mgr. Lenka Havlenová celkem 12
hlasů, kandidát Pavel Řehoř celkem 11 hlasů, kandidát Jaroslav Suchý celkem 8 hlasů,
kandidát Mgr. Marcela Macháčková celkem 1 hlas, kandidát Ing. Vilém Jílek celkem 4 hlasy,
kandidát Jaroslav Málek celkem 1 hlas, kandidát Bc. Pavel Samek celkem 1 hlas, kandidát
Petr Duba celkem 2 hlasy a kandidát Miloslav Šrámek celkem 1 hlas.
K platné volbě je nutné, aby kandidát obdržel nadpoloviční počet hlasů všech členů
zastupitelstva, tj. alespoň 8 z 15 hlasů. Ostatními členy rady obce byli zvoleni kandidáti, kteří
obdrželi alespoň 8 hlasů.
Uskutečněním tajné volby bylo schváleno usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí ostatními členy rady obce Mgr. Lenku Havlenovou, pana
Pavla Řehoře a pana Jaroslava Suchého.
Usnesení č. ZO/3f/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
Předsedající úvodem tohoto bodu informoval o povinnosti zřídit finanční a kontrolní výbor (§
117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zákona o obcích), neboť funkční období výborů
předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo
určuje počet členů výborů, který musí být lichý (§ 117 odst. 3 zákona o obcích), přičemž
finanční a kontrolní výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zákona o obcích). Členy
výboru mohou být členové zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen
člen zastupitelstva (§ 117 odst. 4 zákona o obcích). Členy kontrolního nebo finančního
výboru nemůže být starosta, místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující
rozpočtové a účetní práce na obecním úřadu (§ 119 odst. 1 zákona o obcích).
Předsedající navrhl, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž
každý z nich bude mít tři členy. Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům
i přítomným občanům sdělit své stanovisko. Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení č. ZO/4a/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 15
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 0
Usnesení č. ZO/4a/31/10/2018

bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------b) volba předsedy finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního
výboru. Předsedající navrhl do funkce předsedy finančního výboru pana Daniela Žáčka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou finančního výboru pana Daniela Žáčka.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Žáček)
Usnesení č. ZO/4b/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------c) volba členů finančního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkce členů finančního
výboru. Předsedající navrhl do funkce člena finančního výboru pana Romana Bartoše a Mgr.
Marcelu Macháčkovou.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem finančního výboru pana Romana Bartoše a Mgr.
Marcelu Macháčkovou.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Macháčková, Bartoš)
Usnesení č. ZO/4c/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------d) volba předsedy kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci předsedy
finančního výboru. Předsedající navrhl do funkce předsedy kontrolního výboru pana Jaroslava
Málka.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Málka.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Málek)
Usnesení č. ZO/4d/31/10/2018
bylo schváleno.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------e) volba členů kontrolního výboru
Předsedající vyzval členy zastupitelstva k podávání dalších návrhů na funkci zbývajících
dvou členů kontrolního výboru. Předsedající navrhl do funkce člena kontrolního výboru
Ing. Viléma Jílka a Mgr. Tomáše Kolomého.
Před hlasováním byla dána možnost zastupitelům i přítomným občanům sdělit své stanovisko.
Žádné stanovisko sděleno nebylo.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem kontrolního výboru Ing. Viléma Jílka a Mgr.
Tomáše Kolomého.
Hlasování o návrhu usnesení:
PRO: 13
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 2 (Jílek, Kolomý T.)
Usnesení č. ZO/4e/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72
zákona o obcích)
Předsedající předložil následující návrh usnesení, a to v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n)
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, a podle nařízení vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků ve znění platném od 1.1.2018 a navrhl, aby byla
měsíční odměna neuvolněným členům zastupitelstva stanovena následovně:
člen rady
předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen povodňové komise

6.136 Kč,
3.068 Kč,
2.557 Kč,
1.534 Kč,
0 Kč.

Dále navrhl stanovit i odměnu za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy zastupitelstva obce:
člen výboru nebo komise
předseda komise
předseda osadního výboru
člen povodňové komise

1.500 Kč,
2.000 Kč,
2.000 Kč,
0 Kč.

Zastupitelka Kobzová uvedla, že byl zvolen neuvolněný starosta a je potřeba schválit i jeho
odměnu. Navrhla stanovit odměnu neuvolněného starosty na částku 27.000 Kč, shodnou
s částkou v předchozím volebním období. Pro informaci sdělila, že v souladu s nařízením vlády
č. 318/2017 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev je maximální možná výše
odměny neuvolněného starosty 30.681 Kč.
Návrh usnesení:
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném od 1.1.2018, stanovuje měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta
člen rady

27.000 Kč,
6.136 Kč,

předseda výboru nebo komise
člen výboru nebo komise
člen zastupitelstva bez dalších funkcí
člen povodňové komise

3.068 Kč,
2.557 Kč,
1.534 Kč,
0 Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice podle ustanovení § 84 odst. 2 písm. v) zákona o obcích rozhodlo
o výši peněžitých plnění fyzickým osobám, které nejsou členy zastupitelstva obce, za výkon funkce
členů výborů, komisí a zvláštních orgánů obce takto:
člen výboru nebo komise
předseda komise
předseda osadního výboru
člen povodňové komise

1.500 Kč,
2.000 Kč,
2.000 Kč,
0 Kč.

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: 14
PROTI: 0
ZDRŽEL SE: 1 (Kohoutová)
Usnesení č. ZO/5/31/10/2018
bylo schváleno.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6) Diskuse
Zastupitel T. Kolomý sdělil nově zvoleným radním, že by se chtěl stát členem komise životního
prostředí. Starosta obce mu odpověděl, aby se dostavil na jednání rady obce, které se uskuteční
dne 1.11.2018 od 19.00 hod., kde bude komise životního prostředí volena. Dále mu sdělil, že by
bylo vhodné, aby navrhl ještě dalšího člena, neboť komise nemůže být 4 členná. Zastupitel T.
Kolomý navrhl dalším členem komise zastupitele Ing. Viléma Jílka. Ten s návrhem souhlasil.
Zastupitel Jílek upozornil na to, že se mu odměna pro člena povodňové komise ve výši 0 Kč
nezdá adekvátní, jelikož v případě činnosti komise obnáší členství v komisi mnoho práce a času.
Starosta obce mu sdělil, že členy povodňové komise jsou v naprosté většině ti, kterým již nějaká
odměna náleží tj. starosta, místostarosta, radní, zaměstnanci spol. VISION apod., proto je pro
členy povodňové komise navrhována odměna ve výši 0 Kč.
Z řad veřejnosti byly vzneseny tyto dotazy:
- Dotaz:
Kdy bude dokončena kanalizace a kdy budou zahájeny práce na stavbě chodníku v
části obce od ZŠ směrem na Lanškroun.
Na část dotazu týkající se kanalizace odpověděl zastupitel Šrámek. Je zapojeno 18 z 22
čerpacích jímek. Bohužel firma, která jímky zapojuje, musela odjet řešit nějaký kalamitní
stav v Poličce. Je ale přislíbeno, že nejpozději v pátek (2.11.2018) budou jímky zapojeny.
Připojování jímek k el. energii zdržela spol ČEZ, s kterou jsme 3 měsíce řešili získání
elektroměru. Příští týden se pak postupně ve spolupráci s panem Dubou začnou
připojovat septiky a jímky do celého systému. To proběhne ve spolupráci s obcí po
dohodě s jednotlivými vlastníky nemovitostí.
Na část dotazu týkající se výstavby chodníku odpověděl starosta obce. Na nejbližším
jednání rady bude vyhlášeno výběrové řízení na stavbu chodníku. V závislosti na počasí
se stavba možná zahájí už v letošním roce až začátkem příštího roku.
- Dotaz:
Nešlo vše realizovat dříve? Příkop už je více jak půl roku rozkopaný. Břeh se
sesypává. Chodci nemají kam uhnout před projíždějícími auty, málem už tam

skončil traktor.
K dotazu starosta obce sdělil, že vzhledem k tomu, že cena chodníku bude kolem 9,5 mil.
Kč tak realizovat dříve, to nebylo možné. Obec měla rozpracováno několik projektů a tak
nebylo možné ušetřit peníze v této výši. Před zahájením výstavby chodníku bylo také
potřeba, aby byla dokončena realizace kanalizace.
Zastupitel Šrámek dodal, že bez el. energie nebylo možné na připojování čerpacích jímek
pracovat a obec byla závislá na tom, kdy bude spol. ČEZ schopná nainstalovat
elektroměr, to bohužel trvalo 3 měsíce. Práce spojené s výstavbou chodníku není možné
zahájit, dokud nebudou ukončeny práce na kanalizace, nedojde k jejímu přezkoušení
apod.
- Dotaz:
Je v plánu revitalizace stromů v parku pod obecním úřadem? Jsou tam polámané
větve apod. Do parku chodí děti ze školy, chodí kolem do tělocvičny.
Starosta sdělil, že situaci projedná s komisí životního prostředí. Zastupitel Šrámek
přislíbil, že na dohodnutém jednání s p. Kohoutem a p. Dřímalem ohledně prořezávky
stromů v okolí potoka, prohlédnou i park.
- Dotaz:
Jak probíhají práce na domě čp. 5? Jaký bude zvolen druh vytápění? Budou
používání stávající komíny? Co v v objektu vznikne za prostory?
Odpověděl zastupitel Šrámek. Pan Bartáček, malíř, by měl dokončit práce na nátěru
fasády. Rámy oken jsou uložené, křídla jsou hotová a osadí se hned, jak budou natřená.
S p. Hlaváčkem a Mgr. Švecem z Památkového úřadu v Pardubicích probíhá pravidelně
jednou za 10 – 14 dní kontrolní den. Památkový úřad chce co nejvíce zachovat historický
ráz budovy. Ve staré budově se pokládá ležatá kanalizace, ve dvoře vzniknou zcela nové
sociálky pro hřiště. Začíná se s elektroinstalacemi. Pokud počasí dovolí, práce se přes
zimu nepřeruší. Topení je navrženo plynové ústřední, ze dvou komínů bude využit pouze
jeden. Návrh hovoří o tom, že by tu měla vzniknout knihovna, čítárna a malá dílnička.
Tak je to projektováno, ale není to ještě zcela definitivní. Ve dvoře pak vznikne nějaká
klubovna s malou kuchyňkou jako zázemí pro hřiště.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Předsedající ukončil zasedání v 20.04 hod.
Přílohy zápisu:
1) Prezenční listina
2) Listina prokazující složení slibu členů zastupitelstva obce
Zápis byl vyhotoven dne 5. 11. 2018.
Zapsala: Michaela Jurajdová
Mgr. Ivo Kolomý
starosta obce
Ověřili:

Ing. Vilém Jílek
Miloslav Šrámek

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/31/10/2018
Usnesení č. ZO/1/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu pana Miloslava Šrámka a Ing. Viléma
Jílka a zapisovatelkou Michaelu Jurajdovou.
Usnesení č. ZO/2/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program ustavujícího zasedání:
1) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2) Schválení programu
3) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§ 71 zákona o obcích)
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce
d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) volba ostatních členů rady obce
4) Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba členů finančního výboru
d) volba předsedy kontrolního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
5) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o

obcích)
6) Diskuse

Usnesení č. ZO/3a/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zvolení jednoho místostarosty.
Usnesení č. ZO/3b/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje,
že pro výkon funkce místostarosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Usnesení č. ZO/3c/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních
členů rady obce.
Usnesení č. ZO/3d/31/10/2018:
V tajné volbě starosty obdržel kandidát Mgr. Ivo Kolomý celkem 13 hlasů. Zastupitelstvo obce
Rudoltice volí starostou obce Mgr. Ivo Kolomého.
Usnesení č. ZO/3e/31/10/2018:
V tajné volbě místostarosty obdržela kandidátka Jolana Kobzová celkem 12 hlasů, kandidát Ing.
Vilém Jílek celkem 1 hlas. Zastupitelstvo obce Rudoltice volí místostarostou obce paní Jolanu
Kobzovou.
Usnesení č. ZO/3f/31/10/2018:
V tajné volbě ostatních členů rady obce obdržel kandidát Mgr. Lenka Havlenová celkem 12
hlasů, kandidát Pavel Řehoř celkem 11 hlasů, kandidát Jaroslav Suchý celkem 8 hlasů, kandidát
Mgr. Marcela Macháčková celkem 1 hlas, kandidát Ing. Vilém Jílek celkem 4 hlasy, kandidát
Jaroslav Málek celkem 1 hlas, kandidát Bc. Pavel Samek celkem 1 hlas, kandidát Petr Duba
celkem 2 hlasy a kandidát Miloslav Šrámek celkem 1 hlas.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí ostatními členy rady obce paní Mgr. Lenku Havlenovou, pana
Pavla Řehoře a pana Jaroslava Suchého.
Usnesení č. ZO/4a/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje finanční a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné.

Usnesení č. ZO/4b/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou finančního výboru pana Daniela Žáčka.
Usnesení č. ZO/4c/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem finančního výboru pana Romana Bartoše a Mgr.
Marcelu Macháčkovou.
Usnesení č. ZO/4d/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou kontrolního výboru pana Jaroslava Málka.
Usnesení č. ZO/4e/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem kontrolního výboru pana Ing. Viléma Jílka a Mgr.
Tomáše Kolomého.
Usnesení č. ZO/5/31/10/2018:
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích (obecní
zřízení), v platném znění, a v souladu s nařízením vlády č. 318/2017 Sb., o výši odměn členů
zastupitelstev územních samosprávných celků, ve znění účinném od 1.1.2018, stanovuje měsíční
odměny za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných členů zastupitelstva takto:
starosta
27.000 Kč,
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 stanoví výši odměn za výkon funkcí členů, kteří nejsou členy
zastupitelstva takto:
člen výboru nebo komise
předseda komise
předseda osadního výboru
člen povodňové komise

1.500 Kč,
2.000 Kč,
2.000 Kč,
0 Kč.

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.

Mgr. Ivo Kolomý, starosta obce

Jolana Kobzová, místostarostka obce

Statistika hlasování zastupitelů v roce 2018/2019
zastupitelé

Bartoš Roman
Duba Petr
Havlenová Lenka Mgr.
Jílek Vilém Ing.
Kobzová Jolana
Kohoutová Erika
Kolomý Ivo Mgr.
Kolomý Tomáš Mgr.
Macháčková Marcela Mgr.
Málek Jaroslav
Řehoř Pavel
Samek Pavel Bc.
Suchý Jaroslav
Šrámek Miloslav
Žáček Daniel
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zastupitelé

Bartoš Roman
Duba Petr
Havlenová Lenka Mgr.
Jílek Vilém, Ing.
Kobzová Jolana
Kohoutová Erika
Kolomý Ivo Mgr.
Kolomý Tomáš Mgr.
Macháčková Marcela Mgr.
Málek Jaroslav
Řehoř Pavel
Samek Pavel Bc.
Suchý Jaroslav
Šrámek Miloslav
Žáček Daniel
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Příloha č. 1 zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 31. 10. 2018

PREZENČNÍ LISTINA

Příjmení a jméno
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bartoš Roman

přítomen

Duba Petr

přítomen

Havlenová Lenka Mgr.

přítomna

Jílek Vilém Ing.

přítomen

Kobzová Jolana

přítomna

Kohoutová Erika

přítomna

Kolomý Ivo Mgr.

přítomen

Kolomý Tomáš Mgr.

přítomen

Macháčková Marcela Mgr.

přítomna

Málek Jaroslav

přítomen

Řehoř Pavel

přítomen

Samek Pavel Bc.

přítomen

Suchý Jaroslav

přítomen

Šrámek Miloslav

přítomen

Žáček Daniel

přítomen

Příloha č. 2 zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 31. 10. 2018
Listina prokazující složení slibu člena zastupitelstva obce

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

Příjmení a jméno
člena zastupitelstva obce

Podpis:

Bartoš Roman

slib složen

Duba Petr

slib složen

Havlenová Lenka Mgr.

slib složen

Jílek Vilém Ing.

slib složen

Kobzová Jolana

slib složen

Kohoutová Erika

slib složen

Kolomý Ivo Mgr.

slib složen

Kolomý Tomáš Mgr.

slib složen

Macháčková Marcela Mgr.

slib složen

Málek Jaroslav

slib složen

Řehoř Pavel

slib složen

Samek Pavel Bc.

slib složen

Suchý Jaroslav

slib složen

Šrámek Miloslav

slib složen

Žáček Daniel

slib složen

