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Rudoltický
ZPRAVODAJ

/číslo 4 /2014 /PROSINEC

PŘÍLOHA /výsledky voleb, usnesení

Výsledky voleb do zastupitelstva obce Rudoltice 2014
Pořadí zastupitelů podle počtu získaných absolutních hlasů
Pořadí Volební strana Jméno zvoleného zastupitele Počet hlasů
1. NEZÁVISLÍ Bártlová Lenka Bc. 305
2. NEZÁVISLÍ Žáček Daniel 284
3. SNK - Za naše Rudoltice Havlenová Lenka Mgr. 282
4. NEZÁVISLÍ Tejkl Jan Ing. 269
5. NEZÁVISLÍ Mach Petr 263
6. SNK - Obce bez korupce Kolomý Ivo Mgr. 262
7. SNK - Obce bez korupce Šrámek Miloslav 259
8. NEZÁVISLÍ Pokorná Olga Mgr. 249
9. – 11. NEZÁVISLÍ Sýkorová Jitka 243
9. – 11. SNK - Obce bez korupce Kobzová Jolana 243
9. – 11. NEZÁVISLÍ Vymetálek Roman 243
12. SNK - Obce bez korupce Suchý Jaroslav 240
13. SNK - Obce bez korupce Samek Pavel Bc. 231
14. SNK - Obce bez korupce Macháčková Marcela Mgr. 221
15. SNK - Obce bez korupce Řehoř Pavel 220
16. KSČM Kohoutová Erika 115

Pořadí volebních stran podle počtu získaných hlasů
Pořadí Volební strana Počet hlasů Počet hlasů v % Počet mandátů
1. NEZÁVISLÍ 3 634 34,61 6
2. SNK - Za naše Rudoltice 2 987 28,44 4
3. SNK - Obce bez korupce 2 956 28,15 4
4. KSČM 924 8,80 1
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USNESENÍ č. 4/2014/11/20 
Rada obce Rudoltice jako orgán 
oprávněný v souladu s § 102 odsta-
vec 2 písmeno c) zák. č. 128/2000 
Sb., o  obcích, rozhodovat ve vě-
cech obce jako jediného společní-
ka obchodní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o., IČ 642 54 470, se 
sídlem Rudoltice 95, 561 25 Rudol-
tice rozhodla o jmenování nového 
jednatele obchodní společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o. Antoní-
na Smolčáka, bytem Rudoltice čp. 
240, 561 25 Rudoltice. 
Rada obce pověřuje starostu 
k  podpisu rozhodnutí Obce Ru-
doltice jako jediného společníka 
obchodní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o., na jehož základě 
bude Antonín Smolčák jmenován 
do funkce jednatele a následně za-
psán do obchodního rejstříku.
USNESENÍ č. 5/2014/11/20
Rada obce Rudoltice bere na vědo-
mí výpovědi z nájmu 2 bytů veli-
kosti 2+1, výpovědi jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
USNESENÍ č. 6/2014/11/20
Rada obce Rudoltice  schvaluje 
zrušení zálohy ve výši 100 000,- Kč 
žadatelce S. M. o sociální byt 2+1. 
Důvodem je  obsazenost dvou 
současných sociálních bytů v obci. 
Žadatelce bude nabídnut prv-
ní uvolněný byt, nejdéle do 1. 2. 
2015. S žadatelkou bude uzavřena 
smlouva na dobu určitou v  délce 
trvání 3 měsíce, pokud bude řád-
ným platičem nájemného, smlou-
va bude prodloužena.
USNESENÍ č. 7/2014/11/20
Rada obce Rudoltice  doporuču-
je zastupitelstvu obce Rudoltice 
schválit odprodej pozemků mezi 
parcelami 627/1 a  4337 a  mezi 
4340 v  k. ú. Rudoltice panu S. F. 
za cenu dle znaleckého posudku 
č. 4267-008/14, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. 8/2014/11/20
Rada obce Rudoltice doporuču-
je zastupitelstvu obce Rudoltice 
schválit odprodej části pozemku 
č.1712/1 v  k.ú. Rudoltice vlastní-
kům bytů v čp. 291  za cenu dle zna-
leckého posudku č. 4432/038/14, 
který je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
USNESENÍ č. 9/2014/11/20
Rada obce Rudoltice doporuču-
je zastupitelstvu obce Rudolti-
ce schválit odprodej pozemku č. 
4138/2 v k.ú. Rudoltice vlastníkům 
J. Ř. a P. Ř. za cenu dle znaleckého 
posudku č. 4434/040/14, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.
USNESENÍ č. 10/2014/11/20
Rada obce Rudoltice doporučuje 
zastupitelstvu obce Rudoltice ne-
požadovat odkupní právo.
USNESENÍ č. 11/2014/11/20
Rada obce Rudoltice projednala 
návrh smlouvy č. 14165503 o po-
skytnutí podpory ze Státního fon-
du životního prostředí ČR ve výši 
90 536,50 Kč na akci „zateplení 
budovy ZŠ Rudoltice“ a  pověřuje 
starostu obce k  podpisu smlouvy, 
která je nedílnou součástí tohoto 
usnesení.
USNESENÍ č. 12/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje 
jednorázové vyplacení odměny 
při skončení výkonu funkce sta-
rostky obce podle ust. § 75 odst. 1 
zákona o obcích p. L. B. Rada obce 
pověřuje starostu k  podpisu roz-
počtového opatření na vyplacení 
odměny.
USNESENÍ č. 13/2014/11/20 
Rada obce Rudoltice schvaluje na 
základě nabídky podmínek práv-
ního zastoupení ze strany advo-
káta Mgr. Jana Urbana se sídlem 
Pivovarské nám. 557, Lanškroun 
ze dne 17. 11. 2014, uzavřít smlou-
vu o poskytování právních služeb 
Mgr. Janem Urbanem Obci Ru-
doltice, a  to na dobu neurčitou 

s  možností ukončení spolupráce 
bez výpovědní doby a bez uvedení 
důvodu. 
USNESENÍ č. 14/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje 
nové složení povodňové komise 
podle ust. § 78 odst. 1 zákona č. 
254/2001 Sb. o vodách a o změně 
některých zákonů (vodní zákon), 
v  platném znění, které je platné 
ode dne schválení ve složení členů: 
(viz tabulka [1] „Povodňová komise 
obce Rudoltice“ v příloze, na str. 3)
USNESENÍ č. 15/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje dle 
§ 167 odst.9 písm.b) zák.561/2004 
Sb. odvolání členů školské rady 
jmenovaných za zřizovatele ZŠ 
a  MŠ Rudoltice dne 15. 4. 2014, 
jedná se o: p. Bártlová, p.  Blaschke, 
p. Stránská
USNESENÍ č. 16/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje dle 
§ 167 zák.561/2004 Sb. jmenování 
nových členů do Školské rady při 
ZŠ a MŠ Rudoltice od 20. 11. 2014 
na funkční období od 16. 2. 2014 
do 15. 2. 2017 za zřizovatele násle-
dující tři nové členy: Kobzová Jo-
lana, Macháčková Marcela, Urba-
nová Romana
USNESENÍ č. 17/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje 
předsedu komise pro životní pro-
středí Richarda Kohouta a  další 
dva členy Jaroslava Suchého a Pav-
la Řehoře.
USNESENÍ č. 18/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje 
předsedu sociální komise Zdeň-
ku Čírtkovou, další členy Zdeňku 
Brejšovou, Marcelu Macháčkovou, 
Eriku Kohoutovou.
USNESENÍ č. 19/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvaluje, aby 
veřejné pouliční osvětlení svítilo 
v celé obci po celou noc z důvodu 
zvýšení bezpečnosti v obci.
USNESENÍ č. 20/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvalu-

Usnesení 
zastupitelstva obce 
č. OZ/10/11/14
1/ Zastupitelstvo obce Rudolti-
ce určuje ověřovateli zápisu paní 
Jitku Sýkorovou a pana Miloslava 
Šrámka a zapisovatelkou Michaelu 
Zvárovou.
2/ Zastupitelstvo obce Rudolti-
ce schvaluje následující program 
ustavujícího zasedání:
1. Volba starosty, místostarosty 

a ostatních členů rady obce
 » určení počtu místostarostů
 » určení, které funkce bu-

dou členové zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodo-
bě uvolnění (§ 71 zákona 
o obcích)

 » určení způsobu volby sta-
rosty, místostarosty a ostat-
ních členů rady obce

 » volba starosty
 » volba místostarosty
 » volba ostatních členů rady 

obce
2. Zřízení finančního a  kontrol-

ního výboru
 » určení počtu členů finanč-

ního a kontrolního výboru
 » volba předsedy finančního 

výboru
 » volba předsedy kontrolní-

ho výboru
3. Rozhodnutí o  odměnách za 

výkon funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva (§ 72 záko-
na o obcích)

4. Diskuse
3/ Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje zvolení jednoho mís-
tostarosty.
4/ Zastupitelstvo obce Rudoltice 
v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona o obcích určuje, že pro 
výkon funkce místostarosty obce 
bude člen zastupitelstva dlouho-
době uvolněn.
5/ Zastupitelstvo obce Rudoltice 
schvaluje tajný způsob volby sta-

rosty, místostarosty a  ostatních 
členů rady obce.
6/ V tajné volbě starosty obdrže-
la kandidátka Bc. Lenka Bártlová 
celkem 7 hlasů, kandidát Mgr. Ivo 
Kolomý obdržel celkem 8 hlasů.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí 
starostou obce Mgr. Ivo Kolomé-
ho.
7/ V tajné volbě místostarosty ob-
držela kandidátka Jolana Kobzová 
celkem 8 hlasů, nikdo se nezdržel.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí 
místostarostou obce paní Jolanu 
Kobzovou.
8/ V  tajné volbě ostatních členů 
rady obce obdržel kandidát Jaro-
slav Suchý celkem 12 hlasů, kan-
didátka Mgr. Lenka Havlenová 
obdržela celkem 11 hlasů a kandi-
dát Pavel Řehoř obdržel celkem 12 
hlasů, nikdo se nezdržel.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí 
ostatními členy rady obce pana Ja-
roslava Suchého, paní Mgr. Lenku 
Havlenovou a pana Pavla Řehoře.
9/ Zastupitelstvo obce Rudoltice 
zřizuje finanční a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou tříčlenné.
10/ Zastupitelstvo obce Rudoltice 
volí předsedou finančního výboru 
Bc. Pavla Samka.
11/ Zastupitelstvo obce Rudolti-
ce v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 
písm. n) zákona o  obcích stanoví 
měsíční odměny za výkon jednot-
livých funkcí neuvolněných členů 
zastupitelstva takto:
starosta: 10.000 Kč,
člen rady: 1.406 Kč,
předseda výboru nebo komise: 1.235 Kč,
člen výboru nebo komise: 1.007 Kč,
člen výboru, který není zastupitelem: 
1.007 Kč,
člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 513 
Kč.
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta obce
Jolana Kobzová, v. r., místostarost-
ka obce

Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2014/11/20 
USNESENÍ č. 1/2014/11/20 
Rada obce schvaluje při svých 
schůzích řídit se nadále jednacím 
řádem schváleným dne 15. 11. 
2010.
USNESENÍ č. 2/2014/11/20 
Rada obce Rudoltice jako or-
gán oprávněný v  souladu s  § 102 
odstavec 2 písmeno c) zák. č. 
128/2000 Sb., o  obcích, rozhodo-
vat ve věcech obce jako jediného 
společníka obchodní společnosti 
VISION Rudoltice s.r.o., IČ 642 54 
470, se sídlem Rudoltice 95, 561 
25 Rudoltice projednala a vzala na 
vědomí: 
– odstoupení jednatele obchod-
ní společnosti VISION Rudoltice 
s.r.o. Libora Dostála ze dne 3. 11. 
2014,
– odstoupení jednatele obchod-
ní společnosti VISION Rudolti-
ce s.r.o. Ivy Stránské ze dne 3. 11. 
2014
USNESENÍ č. 3/2014/11/20 
Rada obce Rudoltice jako orgán 
oprávněný v souladu s § 102 odsta-
vec 2 písmeno c) zák. č. 128/2000 
Sb., o  obcích, rozhodovat ve vě-
cech obce jako jediného společní-
ka obchodní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o., IČ 642 54 470, se 
sídlem Rudoltice 95, 561 25 Ru-
doltice 
rozhodla o jmenování nového jed-
natele obchodní společnosti VI-
SION Rudoltice s.r.o. Miloslava 
Šrámka, bytem Rudoltice čp. 212, 
561 25 Rudoltice. 
Rada obce pověřuje starostu 
k  podpisu rozhodnutí Obce Ru-
doltice jako jediného společníka 
obchodní společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o., na jehož základě 
bude Miloslav Šrámek jmenován 
do funkce jednatele a následně za-
psán do obchodního rejstříku.
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je uzavření NS č. 606/12, 609/6, 
616/6 a 616/9 a pověřuje starostu 
obce k podpisu této smlouvy.
USNESENÍ č. 21/2014/11/20
Rada obce Rudoltice schvalu-
je uzavření dodatku č. 1 k  NS č. 
620/2, dodatku č. 2 k NS č. 612/4, 
dodatku č. 3 k NS č. 265/5 a 611/6, 
dodatku č. 4 k NS č. 610/5, dodat-
ku č. 5 k NS č. 601/10 a pověřuje 
starostu obce k jeho podpisu.
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta obce
Jolana Kobzová, v. r., místostarost-
ka obce
Usnesení Rady 
obce Rudoltice 
č. RO/2014/11/27 
USNESENÍ č. RO/1/2014/11/27 
Rada obce schvaluje výpověď 
smlouvy o  poskytování právních 
služeb Mgr. Janě Zwyrtek Hamp-
lové a  pověřuje starostu k  jejímu 
podpisu. 
USNESENÍ č. RO/2/2014/11/27 
Rada obce Rudoltice schvaluje na-
vrhovaného předsedu inventární 
komise Daniela Žáčka a členy in-
ventární komise Jolanu Kobzovou 
a Michaelu Zvárovou.
Rada obce Rudoltice schvaluje 
plán inventur na rok 2014, který je 
nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ č. RO/3/2014/11/27 
Rada obce Rudoltice schvaluje li-
kvidační komisi pro činnost k datu 
31. 12. 2014 ve složení Jolana Kob-
zová, Jaroslav Suchý, Miloslav Šrá-
mek.
USNESENÍ č. RO/4/2014/11/27 
Rada obce Rudoltice projedna-
la návrh rozpočtu obce Rudoltice 
a  doporučuje zastupitelstvu obce 
Rudoltice schválit rozpočet obce 
Rudoltice pro rok 2015.
USNESENÍ č. RO/5/2014/11/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
smlouvu a čerpání finančních pro-
středků pro jednotku SDH obce 
dokonce roku 2014 a pověřuje sta-
rostu k jejímu podpisu.
USNESENÍ  č. RO/6/2014/11/27
Rada obce Rudoltice schvaluje cel-
kový počet 5 zaměstnanců obecní-
ho úřadu Rudoltice.
USNESENÍ č. RO/7/2014/11/27
Rada obce Rudoltice bere na vě-
domí odstoupení členů komise p. 
Eriky Kohoutové a  Mgr. Marcely 
Macháčkové, které byly schváleny 
členkami sociální komise usnese-
ním rady obce č. 18/2014/11/20.
USNESENÍ č. RO/8/2014/11/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
nové členy sociální komise: Ing. 

Josefa Macháčka, p. Divíškovou, p. 
Kulihovou.
USNESENÍ 
č. RO09/2014/11/27
Rada obce Rudoltice schvaluje 
v  souladu s  ust. § 102 odstavec 2 
písm. c) zákona o obcích smlouvu 
o  výkonu funkce jednatele mezi 
společností VISION Rudoltice 
s.r.o. a  Antonínem Smolčákem 
podle ust. § 59 odstavec 2 zák. č. 
90/2012 Sb., o obchodních korpo-
racích.  
Rada obce pověřuje starostu k její-
mu podpisu.
USNESENÍ 
č. RO10/2014/11/27 
Rada obce Rudoltice schvaluje 
v  souladu s  ust. § 102 odstavec 2 
písm. c) zákona o obcích smlouvu 
o  výkonu funkce jednatele mezi 
společností VISION Rudoltice 
s.r.o. a Miloslavem Šrámkem podle 
ust. § 59 odstavec 2 zák. č. 90/2012 
Sb., o obchodních korporacích.
Rada obce pověřuje starostu k její-
mu podpisu.
Mgr. Ivo Kolomý, v. r., starosta obce
Jolana Kobzová, v. r., místostarost-
ka obce

[1] Povodňová komise obce Rudoltice
Funkce jméno a příjmení bydliště poznámka telefon
předseda  Kolomý Ivo Mgr. Rudoltice 259 starostka obce 602 615 316
1. místopředseda Žáček René Rudoltice 65 starosta SDH 603 810 312
2. místopředseda Šrámek Miloslav Rudoltice 212 VISION Rudoltice 607 568 958
člen Božák František Rudoltice 26 VISION Rudoltice 774 373 289
člen Faltus Serge Rudoltice 210 TJ SOKOL Rudoltice 777 752 704
člen Kobzová Jolana Rudoltice 94 místostarostka obce 602 129 935
člen Málek Jaroslav Rudoltice velitel družstva SDH 737 663 539
člen Řehoř Pavel Rudoltice 264 člen rady obce 776 191 128
člen Samek Pavel Bc. Rudoltice 298 člen zastupitelstva 725 694 690
člen Suchý Jaroslav Rudoltice 251 člen rady obce 607 568 984
člen Žáček Daniel Rudoltice 65 člen zastupitelstva 602 666 742
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