
Opis zápisu z jednání Obecního zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 31.7.2007 
 
 

OZ 31.7.2007 
 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Zápis Kontrolního výboru při obci Rudoltice 
4. Žádost předsedkyně Kontrolního výboru při obci Rudoltice o odblokování dálkového 

přístupu ke katastru nemovitostí 
5. Procházkovi – žádost o koupi pozemků p.p.č. 119 a p.p.č. 120 v k.ú. Rudoltice u 

Lanškrouna 
6. Kupní smlouva čj. 13072007/OR (obec Rudoltice – Marmes CZ s.r.o.) 
7. Návrh Smlouvy o dílo č. 2007 … . žádost o dotaci EU na Relaxační centrum 

Lanškrounska v Rudolticích (obec Rudoltice – OHGS s.r.o.) 
8. Různé 

- p. O. Kolomý – sídliště Zámeček 
- pí E. Kohoutová – cyklostezka 
- p. M. Šrámek – komise životního prostředí 
- pí E. Kohoutová – územní plán v souvislosti s p. Tejklem 
- p. O. Kolomý – faktura, evidenční listy 

 
 
Přítomni: Kolomý, Rezek, Skalická, L. Bartlová, Janisch, Sodomková, Bartlová  

(pozn.: zjevně omylem zapsána dvojí přítomnost pí Bártlové a opomenuta 
přítomnost místostarostky pí Kohoutové) 

 
 
Hosté: Kohout, Šrámek, Suchý 
 
Schválení zapisovatele: Rezek 
Zápis ověří: Bártlová, Janisch 
 
 
ad 3)  Zápis Kontrolního výboru při obci Rudoltice 
 

Pí Bártlová přednesla zápis z jednání kontrolního orgánu – výboru při obci Rudoltice – 
konané dne 22.6.2007. 
Diskuse se zúčastnili k tomuto bodu starosta Kolomý, Bártlová, která vysvětlila obsah 
tohoto zápisu; pí Skalická vysvětlila otázku smluv o úklidu paní Svojanovské. 
Pan Šrámek jako bývalý zastupitel diskutoval k úklidu a jeho kvalitě. Dále došlo 
k diskusi mezi zastupiteli ohledně jednotlivých bodů zápisu. 
Kolomý – připomínka k otevření účtu  a dodržování zákona o obcích – p. Bártlová 
oponovala a obhajovala 

 
        OZ bere na vědomí 

 



ad 4)  Žádost předsedkyně Kontrolního výboru při obci Rudoltice o odblokování dálkového 
přístupu ke katastru nemovitostí 

 
Starosta nesouhlasí – tím nelze realizovat 

 
ad 5)  Žádost o koupi pozemku v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 

OZ pozve manžele Procházkovi k jednání pana starosty. Zajistí starosta pan Kolomý. 
 
ad 6)  Kupní smlouva s dohodou o zřízení předkupního práva mezi f. MARMES CZ, s.r.o. a 

Obcí Rudoltice 
 
        OZ schvaluje jednomyslně 
 
ad 7) Návrh smlouvy o dílo č. 2007 – žádost o dotaci EU Relaxační centrum Lanškrounska 

v Rudolticích (obec Rudoltice – OHGS s.r.o.) 
 
         OZ odsouhlasilo – 6 hlasů pro 
       p. Skalická – zastupitelka odešla před hlasováním 
 
 
Různé: starosta Kolomý hovořil o důležitosti sídliště Rudoltice – Zámeček, hovořil o etapě 2 a 

3 výstavby na Zámečku 
 
 Místostarostka Kohoutová – hovořila o pozastavením řízení stezky 
 
 Šrámek  

– hovořil o komisi životního prostředí – rozhrnutí kupy – hlíny 
- věc komise životního prostředí – špatné sekání trávy 
- navrhuje komisi životního prostředí plán sekání trávy – na kritiku reagoval 

Kohout R. 
 

pí Kohoutová – K územnímu plánu v souvislosti s panem Tejklem 
- hledá se cesta, kdo vypracuje podklady k územnímu řízení (musí být 

kvalifikace) 
 

Kolomý  
– se ptá, jak to OZ udělá s jeho fakturou? 
- evidenční listy vyžaduje fond 

 
 
Zapsal: Rezek       Zápis ověřili: Bártlová, Janisch 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: 
 Lenka Bártlová 
 
 


