
ZÁPIS 
z jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 19. 8. 2010 

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) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/29/07/10  
4) Stížnosti 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
6) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2010 
7) Výběrové řízení na dodavatele oken a dveří do budovy ZŠ Rudoltice 
8) Žádost o prodej části p.p.č. 3446/7 (M.P.,S.P.,T.P.,T.P.) 
9) Žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště (BD čp. 262) 

10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 

11) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu – (Obec Rudoltice – 
RK MOZAIKA s.r.o.)  

12) Výpovědi z nájmu bytu 
13) Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana učiněných v souvislosti 
s bytovým fondem obce  

14) Diskuse 
 
Přítomni: Bártlová, Stránská, Žáček, Kohoutová, Rezek, Skalický 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
Omluveni:  
 
Upozornění pro přítomné před zahájením jednání: 
Veškeré skutečnosti, které bude každý z přítomných bezpodmínečně požadovat v písemném 
vyhotovení zápisu ze zasedání, je třeba bezodkladně v průběhu jednání oznámit zapisovatelce 
zápisu. Dále dáno poučení dle ust. § 95 zák. č. 128/2000 Sb. 
 
 (1) O průběhu zasedání zastupitelstva obce se pořizuje zápis, který podepisuje starosta nebo 
místostarosta a určení ověřovatelé. V zápise se vždy uvede počet přítomných členů zastupitelstva obce, 
schválený pořad jednání zastupitelstva obce, průběh a výsledek hlasování a přijatá usnesení. 
 (2) Zápis, který je nutno pořídit do 10 dnů po skončení zasedání, musí být uložen na obecním 
úřadu k nahlédnutí. O námitkách člena zastupitelstva obce proti zápisu rozhodne nejbližší zasedání 
zastupitelstva obce. 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT.  
 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání 20.10 hod. 
 
Bártlová: Navrhuji změnu programu –  

• doplnění programu do bodu Různé – Místní poplatky za odpady 
v zahrádkářské oblasti 



• doplnění programu o bod č. 11a) – Dodatek č. 1 ke smlouvě  
o dílo č. VIS 008/2010 (Obec Rudoltice – RYDO spol. s r.o.) 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení 
navrženého programu: 

       PRO:  6     
       PROTI:  0     
       ZDRŽEL SE:  0 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu  
 
Návrh zapisovatele: Michaela Zvárová 
Návrh ověřovatelů zápisu: Skalický, Stránská 
 

Hlasování o usnesení, a to schválení návrhů 
zapisovatele a ověřovatelů zápisu: 

       PRO:  6     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 
 
3) Kontrola bodu č. 3 a 4 usnesení č. OZ/29/07/10  
 

3) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení jménem obce Rudoltice. – bod č. 1 

písm. c) tohoto usnesení (výměna oken v ZŠ) 
- splněno – dnes projednáváno 

b) starostku obce k sepsání a podání žádosti na Pozemkový fond ČR. – bod č. 1 písm. d) 
tohoto usnesení 
• splněno 

c) starostku obce k podpisu Dohody o úhradě neinvestičních nákladů – bod č. 1 písm. h) 
tohoto usnesení 
• splněno 

d) starostku obce k podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení (KONZUM) 
• splněno 

e) starostku obce k podpisu smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 
písm. j) tohoto usnesení 
• splněno 

f) starostku obce k podpisu smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 
písm. k) tohoto usnesení 
• splněno 

g) starostku obce k podpisu smlouvy a smlouvy o věcném předkupním právu – bod č. 1 
písm. l) tohoto usnesení 
• splněno 

h) starostku obce k podpisu dodatku smlouvy – bod č. 1 písm. m) tohoto usnesení 
(MOZAIKA) 
• splněno 

i) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. n) tohoto 
usnesení (Kolomý) 
• splněno 

j) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene – bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení (ČEZ) 
• splněno 

k) starostku obce k podpisu smlouvy o poskytnutí dotace – bod č. 1 písm. p) tohoto usnesení 
(pouť) 



• splněno 
l) starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy – bod č. 1 písm. q) tohoto usnesení 

(Janovec) 
• splněno 

m) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci se správcem bytového fondu k zajištění nových 
nájemníků – bod č. 2 písm. e) tohoto usnesení 
• splněno 

n) starostku obce k jednáním se Státním statkem Jeneč, PF ČR a ÚPZSVM. – bod č. 2 písm. 
h) tohoto usnesení 
• domluveny schůzky 
 

4) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného materiálu žadateli 

v co nejkratší možné době. – bod č. 1 písm. r) tohoto usnesení 
• splněno 

b) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice vyhovět žádosti o zajištění pedagogického doprovodu dětí 
v autobuse do i z mateřské školy na trase Zámeček – Rudoltice 
• trvá 

 
4) Stížnosti 
 
14/2010 – Stížnost na nevhodné chování p. Klimeše 
 
Dne 2.8.2010 proběhlo ústní jednání s bratry Klimešovými. Tito uvedli, že si uvědomují, že 
mohlo dojít k rušení nočního klidu v době, když se jednomu z nich stala nehoda. Nejsou si 
vědomi, že by je navštěvovali kamarádi v tak podnapilém stavu, aby obtěžovali ostatní 
nájemníky. Bratrům Klimešovým sděleno, že bylo stěžovatelům doporučeno v případě 
narušování nočního klidu v domě okamžitě volat MP. V případě opakovaných zásahů v domě 
MP ohledně jejich nevhodného chování jim hrozí výpověď z nájmu bytu pro hrubé porušování 
dobrých mravů v domě. Bratři Klimešovi s tímto postupem souhlasili. 
 
15/2010 – Stížnost na nájemníky domu čp. 627 a špatné odhlučnění bytu 
 
Stěžovatel ještě téhož dne sdělil, že na projednání stížnosti již netrvá. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich postup řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 
 

 
5) Informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce  
 
30.7.2010 

• jednání s Technickými službami Lanškroun o možnosti spolupráce v oblasti odpadového 
hospodářství  

2.8.2010 

• zasedání hodnotící komise – výběrové řízení na cyklostezku (MěÚ La) 

• projednání stížnosti č. 14/2010 

3.8.2010 



• jednání ve společnosti EKOLA České Libchavy s.r.o. za účasti TS Lanškroun 
(spolupráce v oblasti odpadového hospodářství) 

4.8.2010 

• jednání v RK Mozaika 

• projednání a sepis žádosti o koupi části p.p. ve vlastnictví obce za účelem umožnění 
přístupu k p.p. ve vlastnictví občana 

5.8.2010 

• jednání s MP Lanškroun 

• jednání ohledně publikace „Města a obce PK“ 

• jednání v ČS a.s. 

• jednání se zahrádkářem na katastru obce 
6.8.2010 

• jednání se 2 zástupci zahrádkářů opětovně ohledně místního poplatku 

• projednávání dlužníků obce, projednávání dalších návrhů na rozhodčí řízení 
9.8.2010 

• schůzka na Zámečku k žádosti o instalaci retardérů (již budou v brzké době instalovány) 
10.8.2010 

• za účasti MěÚ La účast na kolaudaci FWE v obci 
11.8.2010 

• účast při soupisu majetku zemřelého nájemníka za účasti notářské kanceláře z ÚO, znalce 
a potencionálních dědiců 

12.8.2010 

• prohlídka školních budov pro účely přípravy žádosti o dotaci – Zelená úsporám, příp. 
z OP ŽP 

• jednání v RK Mozaika 

• jednání s nájemnicí ohledně splátkového kalendáře 

• jednání s bývalým nájemníkem ohledně soudního sporu 
16.8.2010 

• jednání ve spol. Velebný and FAM s.r.o. ÚO (oprava, čištění praporu, znaku obce) 

• výběrové řízení – pohovory se zájemci o práci správce tělocvičny Rudoltice 
17.8.2010 

• jednání se zástupcem společnosti EMPEMONT (nákup megafonu), ukazovače rychlosti 
pro bezpečnost provozu 

• obchodní jednání se zástupcem společnosti EKOLA České Libchavy  

18.8.2010 

• kontrolní den – tělocvična 

• příprava na zasedání 
19.8.2010 

• příprava na zasedání 
 
Skalický – Mohu se zeptat na to, kolik by stál takový ukazovač rychlosti pro bezpečnost 
provozu? 
Bártlová – Já jsem si zatím nechávala pouze udělat cenovou nabídku a jeden takový ukazovač, i 
přesto, že ta společnost nabízí 10% slevu, vychází zhruba na 70 tis. Kč. Chtěli jsme ho umístit u 
školy, ale nakonec jsme od toho ustoupili, protože jsme došli k závěru, že bude lepší umístit na 
komunikaci vodorovné dopravní značení „Pozor děti“, tak jako to mají např. v Sázavě před 



školou. Bude umístěno z obou stran, už je objednáno, máme to projednáno s dopravní policií a 
současně k tomu dáme i dopravní značku „Pozor děti“. I kdybychom tam chtěli postavit chodník 
a splnili bychom podmínku typu - souvislý chodník, osvětlení nebo ostrůvek, tak by nám to tu 
policie stejně nepovolila, protože se zohledňuje ještě frekvence přechodů a jak nám bylo řečeno 
v takovýchto obcích to prostě nevychází, aby to povolili. 
 
Skalický – Když se budou montovat retardéry na Zámečku, proč se nemohou namontovat i u 
školy? 
Bártlová – Ona to není naše komunikace, takže o tom nemůžeme rozhodovat my. Bezpečnost 
provozu jsme konzultovali s p. Kaplanem a bylo nám řečeno, že tohle bude nejlepší způsob. 
Ty retardéry na Zámečku si obyvatele prosadili. Já si tedy nejsem jistá, zda-li jim to pomůže. 
Snažila jsem se s dopravní policií domluvit, aby na Zámečku rychlost měřili, ale bylo mi řečeno, 
že pro policii jsou důležitější místa než Zámeček. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu 
obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
6) Výběrové řízení na dodavatele oken a dveří do budovy ZŠ Rudoltice 
 
Bártlová – Na minulém zasedání bylo schváleno vyhlášení výběrového řízení na výměnu oken 
v budově ZŠ v Rudolticích. Společnost na základě pověření zastupitelstvem provedlo výběrové 
řízení s následujícími výsledky. Předsedkyní komise byla schválena paní Stránská, požádám jí, 
aby nám k tomuto výběrovému řízení něco řekla. 
 
Zastupitelka Stránská konstatovala jednotlivé nabídky a průběh výběrového řízení na výměnu 
oken v budově ZŠ. 
 

HODNOCENÍ  DÍLČÍCH  KRITÉRIÍ  NABÍDEK  A  CELKOVÉ  VYHODNOCENÍ 
 
Zadavatel:  Obec Rudoltice 
 
Název veřejné zakázky malého rozsahu: Dodávka a montáž plastových výplní otvorů ZŠ 
Rudoltice 
 
Dílčí kritérium nabídková cena 

 
UCHAZEČ 

Proplast OTHERM Hamerník 

Nabídková cena bez 
DPH 

509.723,- 539.049,- 559 505,- 

Nabídková cena body 100 94,56 91,10 

80 % bodů 80 75,65 72,88 

 



 
Dílčí kritérium záru ční podmínky 

Záruka v měsících 60 60 60 

Záruka body 100 100 100 

20 % bodů 20 20 20 

 
Celkové bodové hodnocení 

UCHAZEČ Proplast OTHERM Hamerník 

Body celkem 100 95,65 92,88 

 
Na základě vyhodnocení nabídek stanovila komise jako nejvhodnější nabídku: 
 

Uchazeč 
 

sídlo 
 

IČ 

PROPLAST, spol. 
s r.o. 

Hřbitovní 218, 562 01 Ústí nad Orlicí 609 35 987 

 
Dotaz – Jak je smluvně zajištěno, že ta společnost dodrží ten termín? 
Bártlová – Ve smlouvě je stanovena smluvní pokuta ve výši 200,- Kč za každý den prodlení. 
 
Skalický – Kdo bude zajišťovat úklid po těch pracích, přímo ta společnost? 
Bártlová – Tohle je domluveno s paní ředitelkou, úklid si zajistí sami. 
 
Dotaz – Venkovní parapety se vyměňovat nebudou? 
Žáček – Ne, budou se vyměňovat pouze vnitřní parapety. Ty venkovní se vyměňovat nebudou, 
aby se nepoškodila venkovní omítka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce se seznámilo s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku 
malého rozsahu „Dodávka a montáž plastových výplní otvorů ZŠ Rudoltice“, jehož vyhlášením 
byla pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. 
 
Zastupitelstvo obce po projednání celkového vyhodnocení nabídek ze dne 11.8.2010 ohledně 
veřejné zakázky malého rozsahu „Dodávka a montáž plastových výplní otvorů ZŠ Rudoltice“  
schvaluje jako nejvhodnější nabídku - nabídku uchazeče PROPLAST, spol. s .r.o. se sídlem 
Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí za celkovou nabídkovou cenu ve výši 509 723 Kč bez DPH. 
 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření smlouvy o dílo č. 2010-7821 mezi obcí Rudoltice jako 
objednatelem a PROPLAST, spol. s r.o. se sídlem Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, jako 
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení dodávky 
a montáže nových stavebních výplní včetně příslušenství, demontáž a likvidace stávajících 
stavebních výplní na objektu Základní škola Rudoltice, to vše za sjednanou cenu 611 668,- Kč 
včetně DPH v termínu do 29.8.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu této smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 



7) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2010 
 
Bártlová –. Předkládám zastupitelstvu Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2010, jehož 
předmětem jsou zejména opravy komunikací, zrušení příspěvku SDO na cyklostezku, rozhlas, 
údržba zeleně, svoz komunálního odpadu, VS služby, DPH na tělocvičnu a příspěvek MěÚ 
Lanškroun na základní školní docházku. 
 
Konstatováno Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2010 a dále výkaz pro hodnocení plnění 
rozpočtu územních samosprávných celků. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2010, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem jsou zejména opravy komunikací, zrušení příspěvku 
SDO na cyklostezku, rozhlas, údržba zeleně, svoz komunálního odpadu, VS služby, DPH na 
tělocvičnu a příspěvek MěÚ Lanškroun na základní školní docházku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  1 (Skalický) 

 
8) Žádost o prodej části p.p.č. 3446/7 (M.P.,S.P.,T.P.,T.P.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu žádost o prodej části p.p.č. 3446/7 ve vlastnictví obce, 
kterou si podali M.P.,S.P.,T.P.,T.P. 
 
Čtena žádost, konstatován výřez z katastrální mapy. 
 
Bártlová – navrhuji pro tuto chvíli zveřejnit záměr prodeje požadovaných částí pozemků. 
 
Žáček – Mohu se zeptat, zda-li ten pozemek opravdu chtějí převést na čtyři vlastníky? 
Bártlová – Ano, oni si to tak přejí. 
 
§ 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) zní: 
 (1) Záměr obce prodat, směnit nebo darovat nemovitý majetek, pronajmout jej nebo 
poskytnout jako výpůjčku obec zveřejní po dobu nejméně 15 dnů před rozhodnutím v příslušném 
orgánu obce vyvěšením na úřední desce3b) obecního úřadu, aby se k němu mohli zájemci 
vyjádřit a předložit své nabídky. Záměr může obec též zveřejnit způsobem v místě obvyklým. 
Pokud obec záměr nezveřejní, je právní úkon od počátku neplatný. Nemovitost se v záměru 
označí údaji podle zvláštního zákona platného ke dni zveřejnění záměru. 
  
 (2) Při úplatném převodu majetku se cena sjednává zpravidla ve výši, která je v daném 
místě a čase obvyklá, nejde-li o cenu regulovanou státem. Odchylka od ceny obvyklé musí být 
zdůvodněna. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje záměr prodeje části p.p.č. 3446/7, znázorněné ve výřezu z  kat. 
mapy, který je nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro 
PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
 
Zastupitelstvo obce ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 3446/7, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
9) Žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště (BD čp. 262) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu žádost o zajištění materiálu na výstavbu dětského hřiště 
k BD čp. 262, které by mělo být využíváno dětmi nejen z tohoto domu, ale také dětmi z blízkého 
okolí, jak se píše v žádosti. Žádají o zajištění kulatiny o průměru cca 10-20 cm v množství cca 
10 ks, 1 ks skluzavky a 1 ks sítě a nátěrové hmoty Luxol. 
 
Rezek – Došlo od posledního zasedání k nějakému sjednocení názoru, jak budeme postupovat 
z hlediska určitého precedentu, který bychom přijetím tohoto usnesení dali ostatním bytovým 
domům? Teď vyhovíme tomuto domu a z toho vyplývá, že dalších „x“ domů, které jsou ve 
vesnici a možná na Zámečku budou chtít to samé a když to povolíme jednomu, musíme to 
povolit ostatním. 
Bártlová – Na Zámečku se to myslím už vyřešilo, tam si teď hřiště staví. 
Stránská – To bychom tedy mohli říct, že tady ve staré obci se to vyřešilo taky, když se 
vybudovalo hřiště v areálu TJ Sokol Rudoltice. 
Bártlová – Není to ale náš pozemek. 
Stránská – Já ale určitě vím, že „fotbalisté“ nikomu nezakázali vstup na toto hřiště. 
Bártlová – To já netvrdím. 
Stránská – Jsem stejného názoru jako p. Rezek. Pokud to povolíme jednomu domu, budeme to 
muset povolit všem. 
Dotaz – Vždyť ty náklady na výstavbu jednoho hřišťátka musí být minimální ve srovnání 
s jinými věcmi, co se v obci budují. 
Bártlová – Náklady na to minulé hřiště byly tuším cca. 15 tisíc Kč. 
Stránská – Takže oni by ty náklady nebyly zase tak malé. Ve staré obci máme 6 bytových domů 
a na Zámečku 28 bytových domů. 
Dotaz – To hřiště na Zámečku se nestaví pro všechny domy? 
Stránská – Právě, že se staví pro všechny domy. 
Dotaz – Tak přeci nebudou chtít další hřiště u každého domu. 
Stránská – Jak jim ale pak vysvětlíte, že ve staré obci jsme to nějaké domu povolili a na 
Zámečku ne. 
Rezek – Ve staré obci přece hřiště je. 
Dotaz – Otázkou také je, zda-li ta hřiště od sebe stojí několik kilometrů nebo několik metrů. 
Stránská – Každý by chtěl mít hřiště nejraději u svého domu. Nikomu nechci bránit v iniciativě, 
ale bojím se toho, že pokud to povolíme nějakému domu ve staré obci, bude to chtít také každý 
dům na Zámečku. 
Dotaz – Je přeci snadné argumentovat tím, že je nesmysl budovat hřiště 50 m od sebe ale naopak 
je smyslem budovat je 2 km od sebe. 
Rezek – Jde o to jestli tento precedent vytvořit před ukončením volebního mandátu nás všech. 
Protože tím vytvoříme nějaké pravidlo, kterým se budou řídit i ostatní. 
Bártlová – Ba naopak, nové zastupitelstvo si bude moci o těchto věcech rozhodovat už zcela 
jinak. 
Rezek – No, nemůže, protože už musí vycházet z našich rozhodnutí. 
Stránská – Nechala bych hlasovat o předneseném návrhu usnesení. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění materiálu na výstavbu malého dětského hřiště k BD  
čp. 262 a jeho úhradu z rozpočtu obce, a to dle specifikace obsažené v žádosti ze dne 29.7.2010, 
která je nedílnou součástí tohoto usnesení. 



Zastupitelstvo obce ukládá jednateli společnosti VISION Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného 
materiálu žadateli v co nejkratší možné době. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  3  
PROTI:  2 (Stránská, Kohoutová) 
ZDRŽEL SE:  1 (Rezek) 

Usnesení nebylo přijato. 
 
 
10) Smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene (Obec Rudoltice – ČEZ 
Distribuce, a.s.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene, a to na pozemku p.p.č. 4604. Celková výměra předpokládaného maximálního rozsahu 
věcného břemene umožňující využití této p.p. je 22 m2, jde konkrétně o umístění kabelového 
vedení NN v zemi na p.p.č. 4604 v délce 11 m pro účely výstavby 3 rodinných domků spol. 2K2 
k.s. Náhrada za zřízení věcného břemene se sjednává dohodou ve výši 1.000 Kč. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 
břemene číslo IV-12-2006881/VB2 mezi Obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou 
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou 
budoucí oprávněnou z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž 
předmětem je sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, 
spočívající v zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování tohoto zařízení na p.p.č. 4604 
v souvislosti se stavbou „Rudoltice, 2K2, 3xRD-knn, Vd nn“. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o 
zřízení věcného břemene. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
11) Dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu bytu – (Obec Rudoltice – RK 
MOZAIKA s.r.o.)  
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu další dodatek ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu bytu, a to č. 10 v domě čp. 263. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování 
pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a 
REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako 
zprostředkovatelem, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření 
seznamu nemovitostí o byt č.10 v budově čp. 263. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 



 
11a) Dodatek ke smlouvě č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIS 008/2010 (Obec Rudoltice – RYDO 
spol. s r.o.) 
 
Bártlová – Předkládám zastupitelstvu dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIS 008/2010 ze dne 
30.6.2010, který se týká opravy místních komunikací v obci – asfaltizací, a to u nově 
odsouhlasených položkových rozpočtů částí „Oprava rýhy u školy“ a „Točna“. Nový položkový 
rozpočet obsahuje jak méně práce (žlutě vyznačeny), tak více práce (šedě vyznačeny). U 
víceprací jde o podkladní obal. kamen, řezání, drcené kamenivo, pokládka štěrku, hutnění štěrku, 
odstranění podkladu, hloubení zapažených jam atp., což v původním rozpočtu nebylo. Dle 
původní smlouvy jde o cenu za dílo ve výši 395 206 Kč bez DPH, podle dodatku je cena 
navýšena na 428 619 Kč bez DPH. V tuto chvíli je již zmiňovaná plocha připravena k samotné 
asfaltizaci, která by měla proběhnout začátkem příštího týdne. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce schvaluje uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIS 008/2010 ze dne 
30.6.2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna ceny za dílo na 
základě nově odsouhlasených položkových rozpočtů akce „Oprava rýhy u školy“ a „Točna“, a 
to z původní celkové částky 395 206,92 Kč na 428 619,31 Kč bez DPH. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k podpisu tohoto dodatku. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  5  
PROTI:  1 (Skalický) 
ZDRŽEL SE:  0 

12) Výpovědi z nájmu bytu 
 
Bártlová – V souvislosti se schváleným dodatkem o zprostředkování předkládám zastupitelstvu 
na vědomí výpověď z nájmu bytu č. 10 v domě čp. 263 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí výpověď z nájmu bytu, podanou p. V.Š. z bytu  
č. 10 v domě čp. 263 dne 10.5.2010, výpovědní lhůta končí ke dni 31.8.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
13) Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana ke dni 18.8.2010, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce  

 
Bártlová – Opětovně předkládám přehled právních úkonů Mgr. Hrubana v souvislosti s bytovým 
fondem obce. Tento přehled je sestaven ke dni 18.8.2010. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných 
v souvislosti s bytovým fondem obce ke dni 18.8.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   6 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 



• Místní poplatky za odpady v zahrádkářské oblasti 
 
Bártlová –  Lesy České republiky naši obec v minulosti opakovaně kontaktovaly s výzvou, aby 
obec zajistila v zahrádkářské oblasti možnost odkládání odpadů vlastníkům zahrádek a aby tak 
bylo minimalizováno riziko vzniku černých skládek v blízkých lesních porostech. K výzvám 
Lesů České republiky, které zamířily i na Město Lanškroun, bylo svoláno jednání Odborem 
životního prostředí při Městském úřadu v Lanškrouně, na kterém se zástupci výše uvedené 
společnosti, obce Rudoltice a města Lanškroun dohodli na tom, že budou do těchto 
zahrádkářských kolonií přistaveny kontejnery. Obec tak zajistila v zahrádkářské oblasti možnost 
odkládání odpadů majitelům rekreačních objektů a má proto ze zákona právo vyúčtovat všem 
poplatníkům místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 
využívání a odstraňování komunálních odpadů, a to ve smyslu obecně závazné vyhlášky obce 
Rudoltice č. 3/2010 (původně 2/2001), která vychází ze zák. č. 565/1990 Sb. 
 
§ 10 zák. č. 565/1990 Sb. zní: 
 
(1) Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů platí 
 

a) fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; za domácnost může být poplatek odváděn 
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby 
jsou povinny obci oznámit jména a data narození osob, za které poplatek odvádějí, 

  
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální 
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná fyzická osoba; má-li k této stavbě 
vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a nerozdílně, a to ve 
výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu. 

  
(2) Poplatek se platí obci, na jejímž území má fyzická osoba trvalý pobyt nebo se na jejím území 
nachází stavba určená nebo sloužící k individuální rekreaci. 
  
(3) Sazbu poplatku tvoří 
a) částka až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok, a 
  
b) částka stanovená na základě skutečných nákladů obce předchozího roku na sběr a svoz 
netříděného komunálního odpadu až 250 Kč za osobu uvedenou v odstavci 1 a kalendářní rok; 
obec v obecně závazné vyhlášce stanoví rozúčtování nákladů na sběr a svoz netříděného 
komunálního odpadu na osobu. 
  
(4) V případě změny místa trvalého pobytu nebo změny vlastnictví stavby, která je určena nebo 
slouží k individuální rekreaci v průběhu kalendářního roku, se uhradí poplatek v poměrné výši, 
která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo vlastnictví stavby v příslušném 
kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního měsíce, je pro stanovení počtu 
měsíců rozhodný stav na konci tohoto měsíce. 
 
Bártlová - Zhruba v polovině t.r. byl do zahrádkářské oblasti na našem katastru přistaven 
kontejner na velkoobjemový odpad dle doporučení svozové firmy EKOLA České Libchavy. Ze 
strany firmy dále nebylo doporučeno umístění kontejnerů na tříděný odpad, neboť v takových 
odlehlých oblastech, jako je tato zahrádkářská kolonie, dochází k odcizování „lehkých“ 
kontejnerů, kterými kontejnery na tříděný odpad nepochybně jsou. V souvislosti s umístěním 
kontejneru došlo po identifikaci poplatníků (vlastníků objektů k rekreaci) k písemnému 
oznámení o umístění kontejneru do zahrádkářské oblasti a k výzvě k zaplacení místního 
poplatku, a to v poloviční výši, než je roční poplatek, a to z důvodu umístění kontejneru v půlce 
kalendářního roku, a to se splatností do konce měsíce srpna t.r. 



 
Poplatníků – zahrádkářů je cca 180, v tuto chvíli je uhrazeno již více jak třetina poplatků. Ode 
dne odeslání výzvy obecní úřad řeší neustálé výhrady zahrádkářů vůbec vůči přistavení 
kontejneru, neboť oni si jej nevyžádali a nepotřebují jej a mají pocit, že obec na nich chce 
vydělat. Jejich výhrady jsou většinou stejné. Domnívají se, že odpad netvoří, tak nemají, zač 
platit poplatek, pokud nějaký vytvoří, zlikvidují si jej na své zahrádce, příp. si jej odvezou do 
trvalého bydliště. Kontejner je příliš daleko od jejich chatky. Chatku nepoužívají k rekreaci, 
neboť tam není voda, nedá se tam spát, tudíž se domnívají, že nejsou poplatníky místního 
poplatku. Na zahrádce nejsou celoročně, jsou tam pouze sezónně, proto se domnívají, že jim 
nemůžeme běžně účtovat celý poplatek, ale měli bychom pouze část, atd. 
 
Okolnosti účtování místního poplatku za odpady byly konzultovány s právním oddělením 
Krajského úřadu v Pardubicích, Ministerstvem vnitra (v souvislosti s vyhláškou), Městským 
úřadem v Lanškrouně. Námitky, které zahrádkáři vznášejí v souvislosti s vyúčtovaným místním 
poplatkem jsou naprosto irelevantní, ale naprosto běžné i v jiných zahrádkářských oblastech. 
 
Konstatovány dopisy zahrádkářů, které byly obci doručeny v písemné podobě, ze dne 12.8.2010, 
9.8.2010 a ve kterých pisatelé žádají o jejich projednání v OZ. 
 
Bártlová – Musím ale říci, že chataři, s kterými jsem doposud jednala, všichni nakonec uznali, že 
máme nárok na to ten poplatek vybírat, i když se jim to nelíbí. Dalším častým argumentem je 
také to, že poplatek nevyžadujeme od lidí, kteří mají v chatové oblasti zahrádku, ale nemají na ní 
chatku nebo chatku mají, ale tzv. „na černo“, tudíž že není zapsána v KN. 
Skalický – Takže ten, kdo tam má zahrádku, nemá chatku, chodí tam grilovat, natře si plot a 
barvy pak vyhodí do toho kontejneru, žádný poplatek nezaplatí? 
Bártlová – Ne, zákon mi neumožňuje od těch lidí poplatek vybrat. Je to problém v zákoně, já 
s tím nic neudělám. 
Rezek – Není to ale spravedlivé. 
Bártlová – Není, ale pokud bych po nich poplatek chtěla, ihned by se to proti mně obrátilo, 
protože na to ze zákona nemám právo. 
Rezek – Lanškroun už kontejner do chatové oblasti na jejich katastru také postavil? 
Bártlová – Ne, nepostavil a myslím, si že ho tam ani nedá. 
Skalický – Bylo to ale přeci domluveno.? 
Bártlová – Bylo to domluveno, řešila jsem to i s Technickými službami a těm ani nikdo neřekl, 
že by tam nějaký kontejner měli umístit, natož jej vyvážet. 
Skalický – Takže v čem je problém? 
Bártlová – To jednání ohledně kontejnerů řídil Odbor životního prostředí při MěÚ v Lanškrouně. 
Skalický – Pokud si to dobře pamatuji tak bylo řečeno, že na základě nějakého usnesení, my 
musíme ten poplatek vybírat, protože Lanškroun udělá to samé. Takže teď ten poplatek platí 
pouze zahrádkáři na katastru obce Rudoltice a ti co nemají zahrádku a chataři z chatové oblasti 
na katastru Lanškrouna se jim vesele smějí. 
Bártlová – Ano, bohužel, tak to dopadlo. Dalším argumentem zahrádkářů také je, že obec nemá 
peníze a tak je hledá u nich. Když jim ale ukážu, kolik platíme za ten odvoz tak zjistí, že my na 
tom spíše proděláváme. 
Skalický – Platíme za odvoz celé chatové oblasti tzn. že ten vývoz kontejneru zaplatí i dalších 
několik desítek občanů obce Rudoltice. To se mi nezdá spravedlivé. 
Bártlová – Ti zahrádkáři argumentují také tím, že je to nevyžádaná služba a že ji nikdo nechtěl. 
Já ji také nechtěla, ale byla jsem k tomu v podstatě přinucena. Už jsem tu situaci řešila i 
s vedoucí odboru životního prostředí při MěÚ v Lanškrouně a oznámila jsem ji, že navrhnu 
budoucím zastupitelům, aby projednali to, jestli v tom v příštím roce vůbec pokračovat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí přípisy vlastníků rekreačních objektů v zahrádkářské kolonii 
na katastru obce Rudoltice a pověřuje starostku obce k projednání námitek s Městským úřadem  



v Lanškrouně, odbor ŽP a zaslání odpovědi pisatelům a dále k zaslání výzvy Městu Lanškroun 
k přistavění kontejneru do zahrádkářské kolonie na k.ú. Lanškroun dle původního ujednání. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

 
14) Diskuse 
 
Dotaz – Jak to vypadá s řešením situace ohledně tekoucího bláta po komunikaci od p. Rezka? 
Dotaz zodpovězen předsedou komise životního prostředí p. Richardem Kohoutem. Navrhnuto 
dát podnět na MěÚ Lanškroun, odbor ŽP k vytvoření „protierozního zatravňovacího pásu“. 
Starostka Bártlová sdělila, že takto učiní. 
 
 
Zasedání skončeno v 21.40 hod.



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/19/08/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) po projednání celkového vyhodnocení nabídek ze dne 11.8.2010 ohledně veřejné zakázky 

malého rozsahu „Dodávka a montáž plastových výplní otvorů ZŠ Rudoltice“  jako 
nejvhodnější nabídku - nabídku uchazeče PROPLAST, spol. s .r.o. se sídlem Hřbitovní 
218, Ústí nad Orlicí za celkovou nabídkovou cenu ve výši 509 723 Kč bez DPH; 

uzavření smlouvy o dílo č. 2010-7821 mezi obcí Rudoltice jako objednatelem a 
PROPLAST, spol. s r.o. se sídlem Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, jako zhotovitelem, jež 
je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je provedení dodávky a montáže 
nových stavebních výplní včetně příslušenství, demontáž a likvidace stávajících 
stavebních výplní na objektu Základní škola Rudoltice, to vše za sjednanou cenu 611 
668,- Kč včetně DPH v termínu do 29.8.2010. 

d) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 7/2010, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a 
jehož předmětem jsou zejména opravy komunikací, zrušení příspěvku SDO na 
cyklostezku, rozhlas, údržba zeleně, svoz komunálního odpadu, VS služby, DPH na 
tělocvičnu a příspěvek MěÚ Lanškroun na základní školní docházku. 

e) záměr prodeje části p.p.č. 3446/7, znázorněné ve výřezu z  kat. mapy, který je nedílnou 
součástí tohoto usnesení, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

f) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-
2006881/VB2 mezi Obcí Rudoltice jako stranou budoucí povinnou z věcného břemene a 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou budoucí oprávněnou 
z věcného břemene, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž předmětem je 
sjednání podmínek pro budoucí uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene, spočívající 
v zajištění strpění, umístění, zřízení a provozování tohoto zařízení na p.p.č. 4604 
v souvislosti se stavbou „Rudoltice, 2K2, 3xRD-knn, Vd nn“. 

g) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu 
či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 
SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je rozšíření seznamu nemovitostí o 
byt č.10 v budově čp. 263. 

h) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. VIS 008/2010 ze dne 30.6.2010, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož předmětem je změna ceny za dílo na základě 
nově odsouhlasených položkových rozpočtů akce „Oprava rýhy u školy“ a „Točna“, a to 
z původní celkové částky 395 206,92 Kč na 428 619,31 Kč bez DPH. 

 
2) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
a) zajištění materiálu na výstavbu malého dětského hřiště k BD čp. 262 a jeho úhradu 

z rozpočtu obce, a to dle specifikace obsažené v žádosti ze dne 29.7.2010, která je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

  
3)  Zastupitelstvo obce bere na vědomí: 
a) podané stížnosti a jejich postup řešení 
b) informace starostky obce o své činnosti týkající se chodu obce 
c) výpověď z nájmu bytu, podanou p. V.Š. z bytu č. 10 v domě čp. 263 dne 10.5.2010, 

výpovědní lhůta končí ke dni 31.8.2010. 
d) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým fondem 

obce ke dni 18.8.2010. 
e) přípisy vlastníků rekreačních objektů v zahrádkářské kolonii na katastru obce Rudoltice  



4) Zastupitelstvo obce pověřuje: 
a) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení 
b) starostku obce k podpisu smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného 

břemene – bod č. 1 písm. f) tohoto usnesení 
c) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení 
d) starostku obce k podpisu dodatku ke smlouvě o dílo – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení 
e) starostku obce k projednání námitek s Městským úřadem v Lanškrouně, odbor ŽP a 

zaslání odpovědi pisatelům – bod č. 3 písm. e) tohoto usnesení 
f)  

 
5) Zastupitelstvo obce ukládá: 
a) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 3446/7, 
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. e) 
tohoto usnesení 

 
6) Zastupitelstvo obce se seznámilo: 
a) s průběhem a výsledky výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Dodávka a montáž plastových výplní otvorů ZŠ Rudoltice“, jehož vyhlášením byla 
pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení 

 
 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
 
Ověřili:  Tomáš Skalický 
  Iva Stránská 
 



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2010 
 

zastupitelé 
      

leden 
         

     
únor 

           

            
březen 

               

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

Bártlová Lenka 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Kohoutová Erika 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 31 --- --- 7 --- --- 48 1 1 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- ---- 

Skalický Tomáš --- --- --- 10 --- 1 49 2 1 

Stránská Iva 31 --- --- 11 --- --- 51 1 --- 

Žáček Daniel 31 --- --- 11 -- --- 51 --- 1 

 

 

 

zastupitelé 
    

duben  
      

   
květen 

     

         
červen 

        

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

Bártlová Lenka 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

Kohoutová Erika 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Rezek Oldřich 23 --- 2 28 1 2 33 --- --- 

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Skalický Tomáš 24 --- 1 29 1 2 --- --- --- 

Stránská Iva 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

Žáček Daniel 25 --- --- 32 --- --- 33 --- --- 

 
 
 
 



zastupitelé 
 

 červenec   srpen   září 
 

 

 

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

Bártlová Lenka 29 --- --- 14 --- ---    

Kohoutová Erika 29 --- --- 13 1 ---    

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- ---    

Rezek Oldřich 29 --- --- 13 --- 1    

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- ---    

Skalický Tomáš --- --- --- 11 1 2    

Stránská Iva 29 --- --- 13 1 ---    

Žáček Daniel 29 --- --- 14 --- ---    

 
 
 

zastupitelé 
 

 říjen   listopad   prosinec 
 

 

 

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

Bártlová Lenka          

Kohoutová Erika          

Kolomý Oldřich, RNDr.          

Rezek Oldřich          

Řehoř Ladislav          

Skalický Tomáš          

Stránská Iva          

Žáček Daniel          

 
 
 
 
 



 

 
zastupitelé 

 

SOUHRN r. 2010 

  PRO PROTI ZDRŽEL SE 

Bártlová Lenka 201 1 --- 

Kohoutová Erika 201 1 --- 

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- 

Rezek Oldřich 192 2 5 

Řehoř Ladislav --- --- --- 

Skalický Tomáš 102 3 4 

Stránská Iva 201 1 --- 

Žáček Daniel 201 --- 1 


