
ZÁPIS 
z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,  

konaného dne 7. 11. 2010 od 20.00 hod. 
 
Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice zahajuje ve 20.00 hod. nejstarší člen zastupitelstva obce 
p. Jiří Just. (dále jen „předsedající“) 
 
Pan Brejša oznamuje pořízení soukromého videozáznamu. 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
Konstatováno, že se pan Oldřich Rezek vzdal ke dni 6.11.2010 svého mandátu zastupitele. 
V souladu s ust. § 56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně 
některých zákonů, v platném znění, nastupuje automaticky 1. náhradník za stranu KSČM, 
kterým je paní Iva Stránská. 
 
„ Uprázdní-li se mandát v zastupitelstvu obce, nastupuje za člena tohoto zastupitelstva 
náhradník z kandidátní listiny téže volební strany v pořadí podle § 45 odst. 5, a to dnem 
následujícím po dni, kdy došlo k zániku mandátu.“ (§ 56 odst. 1 zák. č. 491/2001 Sb., v platném 
znění). 
 
Před zahájením jednání bylo členům zastupitelstva obce (při prezenci) předáno osvědčení o 
zvolení členem zastupitelstva obce podle § 53 zák. č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev 
obcí a o změně některých zákonů, v platném znění. 
 
Předsedající: Konstatuji, 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 
29.10.2010, 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 29.10.2010 (16.30 hod.) až do současné doby. Současně byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce. 
 
Předsedající: 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 vyzývám 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 
Předsedající čte 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 vyzývá 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. 
 
Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 



Předsedající: Navrhuji určit ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Havlenovou a Mgr. Richarda 
Bednáře a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Mgr. Lenku Havlenovou a Mgr. 
Richarda Bednáře a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

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

       PRO:  15     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

Schválení programu 
 
Předsedající seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce.  
 
Předsedající dále upozorňuje všechny přítomné, že se ustavující zasedání bude striktně 
řídit daným programem, který vychází z metodického doporučení Ministerstva vnitra ČR. 
 
K návrhu programu nebyly vzneseny návrhy na doplnění. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program ustavujícího zasedání: 
 

1) 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 

 
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 

a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

 
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona 

o obcích) 
 
4) Diskuse 
 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  15  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 



1) Volba starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
 
 
a) určení počtu místostarostů 
 
Předsedající: Navrhuji, aby zastupitelstvo volilo pouze jednoho místostarostu. 
 
Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje zvolení jednoho místostarosty. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  15  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
b) určení, které funkce budou členové zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě uvolnění 
(§ 71 zákona o obcích) 
 
Předsedající: Navrhuji, aby funkce starosty obce byla vykonávána jako uvolněná ve smyslu § 71 
zákona o obcích. 
 
Jiné návrhy nebyly vzneseny. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že 
pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  15  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
c) určení způsobu volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce 
 
Předsedající: Konstatuji, že nestanoví-li zastupitelstvo jinak, probíhá volba starosty, 
místostarosty a ostatních členů rady obce veřejně hlasováním. Změnu způsobu hlasování musí 
schválit zastupitelstvo. V případě tajné volby budou hlasy jednotlivými členy zastupitelstva 
odevzdány do připravené hlasovací urny, následně budou předsedajícím spočítány a případným 
členům zastupitelstva bude umožněno výsledek sčítání zkontrolovat. Vyzývám členy 
zastupitelstva k přednesení návrhů na změnu způsobu hlasování. 
 
Byl vznesen návrh na tajné hlasování. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje tajný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních 
členů rady obce postupem uvedeným předsedajícím. 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  6  
PROTI: 9 (Stránská, Blaschke, 
Bednář, Žáček, Filípková, Bártlová, 
Just, Kohoutová, Tejkl) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení  nebylo schváleno. 

 
d) Volba starosty 
 
Předsedající: Upozorňuji, že nejdříve bude volen starosta a po jeho zvolení, případně po 
nezvolení žádného kandidáta bude přistoupeno k volbě místostarosty a následně členů rady. O 
jednotlivých kandidátech bude hlasováno v pořadí, v jakém byli navrženi, přičemž po platném 
zvolení konkrétního kandidáta již nebude v hlasování pokračováno. 
 
 
Navrhování kandidátů na funkci starosty a volba starosty: 
 
Předsedající: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci starosty. 
 
 
Byly podány následující návrhy: 
 
Mgr. Ivo Kolomý: Navrhuji zvolit do funkce starosty pana Michala Řeháčka. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí starostou obce pana Michala Řeháčka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI: 9 (Stránská, Blaschke, 
Bednář, Žáček, Filípková, Bártlová, 
Just, Kohoutová, Tejkl) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení nebylo schváleno. 
 
 
Předsedající: Navrhuji zvolit do funkce starosty paní Lenku Bártlovou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí starostou obce paní Lenku Bártlovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Další návrhy podány nebyly. 
 
Po zvolení starosty převzala starostka obce p. Lenka Bártlová vedení zasedání. 
 
 



e) volba místostarosty 
 
Navrhování kandidátů na funkci místostarosty a volba místostarosty: 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci místostarosty. 
 
Byly podány následující návrhy: 
 
Mgr. Ivo Kolomý: Navrhuji zvolit do funkce místostarosty pana Miloslava Šrámka. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí místostarostou obce pana Miloslava Šrámka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI: 9 (Stránská, Blaschke, 
Bednář, Žáček, Filípková, Bártlová, 
Just, Kohoutová, Tejkl) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení  nebylo schváleno. 
 

 
Starostka: Navrhuji zvolit do funkce místostarosty paní Eriku Kohoutovou. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí místostarostou obce paní Eriku Kohoutovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  8 
PROTI:  6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 
ZDRŽEL SE:  1 (Blaschke) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Další návrhy podány nebyly. 
 
f) volba ostatních členů rady obce 
 
Starostka: V souladu s ust. § 99 odst. 3 zák. o obcích (viz citace níže) v obci, kde má 
zastupitelstvo 15 členů, se volí rada obce o počtu max. 5 členů. Starosta a místostarosta se stávají 
automaticky členy rady. Vyzývám proto členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci člena 
rady. Budeme tedy volit 3 radní. 
 
„Radu obce tvoří starosta, místostarosta (místostarostové) a další členové rady volení z řad 
členů zastupitelstva obce. Počet členů rady obce je lichý a činí nejméně 5 a nejvýše 11 členů, 
přičemž nesmí přesahovat jednu třetinu počtu členů zastupitelstva obce. Rada obce se nevolí v 
obcích, kde zastupitelstvo obce má méně než 15 členů.“ (§ 99 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb) 
 
 
Navrhování kandidátů na funkci člena rady obce a volba členů rady obce: 
 
Starostka: Navrhuji zvolit do funkce radního zastupitele pana Ing. Jana Tejkla, pana Daniela 
Žáčka a paní Helenu Filípkovou. 
 
 



Mgr. Ivo Kolomý: Navrhuji zvolit do funkce radní paní Lenku Havlenovou. 
 
Miloslav Šrámek: Navrhuji zvolit do funkce radního pana Michala Řeháčka. 
 
Další návrhy podány nebyly. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem rady obce paní Lenku Havlenovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI: 9 (Stránská, Blaschke, 
Bednář, Žáček, Filípková, Bártlová, 
Just, Kohoutová, Tejkl) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení  nebylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem rady obce pana Michala Řeháčka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6  
PROTI: 9 (Stránská, Blaschke, 
Bednář, Žáček, Filípková, Bártlová, 
Just, Kohoutová, Tejkl) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení  nebylo schváleno. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem rady obce pana ing. Jana Tejkla. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem rady obce pana Daniela Žáčka. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
 
 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členem rady obce paní Helenu Filípkovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Zastupitel Daniel Žáček: Z důvodu zvolení do rady obce oznamuji zastupitelstvu, že nejpozději 
do 14 dnů předložím radě obce písemné odstoupení z funkce jednatele společnosti VISION 
Rudoltice s.r.o. 
 
 
2) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
 
 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
 
Starostka: Ve smyslu ust. § 117 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. l) zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), neboť funkční období výborů předchozího zastupitelstva zaniklo spolu se 
zánikem původního zastupitelstva. Zastupitelstvo určuje počet členů výboru, který musí být lichý 
(§ 117 odst. 3 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)), přičemž finanční a kontrolní 
výbor musí mít nejméně tři členy (§ 119 odst. 1 zák. o obcích). Členy výboru mohou být členové 
zastupitelstva i jiné osoby, pouze předsedou výboru může být jen člen zastupitelstva (§ 117 odst. 
4 zák. 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 zák. o obcích). 
 
„Zastupitelstvo obce zřizuje vždy finanční a kontrolní výbor.“ (§ 117 odst. 2) 
 
„zřizovat a rušit výbory, volit jejich předsedy a další členy a odvolávat je z funkce“ (§ 84 odst. 2 
písm. l) 
 
„Finanční a kontrolní výbory jsou nejméně tříčlenné. Jejich členy nemohou být starosta, 
místostarosta, tajemník obecního úřadu ani osoby zabezpečující rozpočtové a účetní práce na 
obecním úřadu.“ (§ 119 odst. 1) 
 
Předsedou výboru je vždy člen zastupitelstva obce; to neplatí, jde-li o předsedu osadního výboru. 
(§ 117 odst. 4) 
 
Starostka: Navrhuji, aby zastupitelstvo zřídilo finanční výbor a kontrolní výbor, přičemž každý 
z nich bude mít tři členy.  
 
Jiný návrh podán nebyl. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou 
tříčlenné. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  15  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 



 
b) volba předsedy finančního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy finančního 
výboru.  
 
Byly podány následující návrhy: 
 
Starostka: Do funkce předsedy finančního výboru navrhuji zvolit pana Daniela Žáčka. 
 
Další návrhy podány nebyly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou finančního výboru pana Daniela Žáčka. 
 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 6 (Suchý, Kolomý, 
Šrámek, Havlenová, Řeháček, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

c) volba předsedy kontrolního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního 
výboru.  
 
Žádné návrhy podány nebyly. 
 
Starostka: Chtěla bych říci, že kontrolní výbor jako takový by měl být parketou opozice. Ptám se 
tedy ještě jednou, zda bude nějaký návrh na funkci předsedy kontrolního výboru? 
 
Žádné návrhy podány nebyly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice odkládá volbu předsedy kontrolního výboru z důvodu nedostatku 
kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO: 15 
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 

        Usnesení bylo schváleno. 
 
d) volba členů finančního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy finančního výboru. 
 
Byly podány následující návrhy: 
 
Starostka: Do funkce člena finančního výboru navrhuji zvolit p. Jitku Žáčkovou a p. Hanu 
Hikadeovou. Tyto osoby vykonávaly práci ve finančním výboru již v předešlém volebním 
období a dle mého dobře. 
 
Další návrhy podány nebyly. 



 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy finančního výboru p. Jitku Žáčkovou a p. Hanu 
Hikadeovou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  1(Kolomý) 
ZDRŽEL SE: 5 (Suchý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
e) volba členů kontrolního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 
 
Žádné návrhy nebyly podány. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice odkládá volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku 
kandidátů na členství ve výborech na nejbližší zasedání. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO: 15 
        PROTI: 0 
        ZDRŽEL SE: 0 

        Usnesení bylo schváleno. 
 
 
3) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva  (§ 72 
zákona o obcích) 
 
Starostka: Poskytování odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva vychází z ust. 
§ 72 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve spojení s prováděcím předpisem, kterým 
je nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev, v platném 
znění. O výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva rozhoduje dle ust. § 84 odst. 2 písm. n) 
zák. o obcích zastupitelstvo obce. 
 
„Neuvolněným členům zastupitelstva obce může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. 
Její maximální výši stanoví prováděcí právní předpis.“ (§ 72 zák. o obcích) 
 
„Zastupitelstvu obce je vyhrazeno stanovit výši odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
obce.“ (§ 84 odst. 2 písm. n) zák. o obcích) 
 
„Odměna se neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytuje ode dne, který stanoví 
zastupitelstvo obce.“ (§ 77 odst. 2 zák. o obcích) 
 
Starostka: Navrhuji, aby neuvolněným členům zastupitelstva obce byla v souladu s citovanými 
právními předpisy poskytována měsíční odměna ve výši 540 Kč, a to ode dne složení slibu člena 
zastupitelstva. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce. 
 



        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  8  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  7 (Suchý, Kolomý, 
Šrámek, Havlenová, Řeháček, Beneš, 
Bednář) 
 
Usnesení bylo schváleno. 

 
 
Starostka: Dále navrhuji stanovit měsíční odměnu za výkon funkce místostarosty obce jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000,- Kč. Tuto odměnu navrhuji stanovit ode 
dne zvolení do funkce místostarosty. 
Podotýkám, že maximální možná výše této odměny je dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb. částka 
21.720 Kč (1546 obyvatel k 1.1.2010). 
 
Mgr. Ivo Kolomý: Navrhuji stanovit odměnu za výkon funkce místostarosty ve výši 8.000 Kč 
měsíčně. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 8.000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
 
       Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  6 
PROTI:  8 (Stránská, Blaschke, Bednář, 
Žáček, Filipková, Bártlová, Just, Tejkl) 
ZDRŽEL SE:  1 (Kohoutová) 

Usnesení  nebylo schváleno. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 12.000 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 
 
 
       Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  8  
PROTI: 6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 
ZDRŽEL SE:  1 (Kohoutová) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Starostka: Dále navrhuji stanovit měsíční odměnu za výkon funkce člena rady obce jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.480 Kč. Tuto odměnu navrhuji stanovit ode 
dne zvolení do funkce člena rady obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví odměnu za výkon funkce člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 1.480 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady obce. 
 
 



       Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  9  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Starostka: Dále navrhuji stanovit měsíční odměnu neuvolněným členům zastupitelstva za 
výkon funkce předsedy výboru ve výši 1.300 Kč a člena výboru zastupitelstva ve výši 1.060 
Kč měsíčně. Tuto odměnu navrhuji stanovit ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena 
výboru (§ 77 odst. 2. zák. o obcích). 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích 
stanoví neuvolněným členům zastupitelstva odměnu za výkon funkce předsedy výboru 
zastupitelstva obce ve výši 1.300 Kč měsíčně a člena výboru zastupitelstva obce ve výši 1.060 Kč 
měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 
 
       Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Starostka: V souvislosti s členstvím ve výboru zastupitelstva navrhuji dále stanovit měsíční 
odměnu členu výboru, který však současně není členem zastupitelstva. V minulém období 
byla práce takovýchto členů výboru ohodnocena částkou 300 Kč měsíčně, a proto navrhuji 
v tomto duchu pokračovat i v nastávajícím volebním období. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanoví za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce, který 
současně není členem zastupitelstva, odměnu ve výši 300 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne zvolení do funkce člena výboru. 
 
       Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  9  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 6 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 
Starostka: Navrhuji, aby zastupitelstvo obce v souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o 
obcích určilo, že v případě souběhu odměn za výkon funkce neuvolněným členem 
zastupitelstva obce budou takovému členovi zastupitelstva poskytovány odměny ve výši součtu 
odměn za jednotlivé funkce, samozřejmě kromě odměny místostarostky, kterou zastupitelstvo již 
schválilo v konkrétní výši. 
 
„V případě souběhu výkonu několika funkcí 
a) náleží uvolněnému členovi zastupitelstva obce měsíční odměna podle funkce, za kterou se 
poskytuje nejvyšší odměna, 
  
b) lze neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytnout měsíční odměnu až do výše souhrnu 
odměn za jednotlivé funkce.“ (§ 77 odst. 3 zák. o obcích) 



Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích stanoví, že 
při souběhu výkonu několika funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne jako součet zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, vyjma odměny za 
výkon funkce místostarosty obce. 
 
       Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  8  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE: 7 (Suchý, Kolomý, Šrámek, 
Havlenová, Řeháček, Beneš, Blaschke) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

4) Diskuse 
 
Starostka Lenka Bártlová seznámila přítomné s pravomocemi rady, zastupitelstva obce a starosty 
obce. Dále pohovořila o obecních společnostech. 
 
Dotaz: Proběhlo jednání mezi opozicí a koalicí ohledně členství v kontrolním výboru? 
Starostka – Žádná jednání mezi Rudoltickými Nezávislými 1 a 2 a stranou NEZÁVISLÍ 
neproběhla, tedy pokud hovořím o oficiálním jednání. Pokud proběhla nějaké neoficiální 
jednání, tak o nich nevím. Koaliční jednání probíhalo mezi stranou NEZÁVISLÍ a KSČM. 
 
Dotaz: Proč opozice nepožádála o zastoupení v kontrolním výboru nebo o to míní požádat 
později nebo zda-li o to vůbec požádá? 
P. Šrámek – Nastala tu situace, kterou jsme na 99,9 % očekávali. Mám z toho takový pocit, že ve 
chvíli, kdy vrcholové funkce nebo funkce, které budou rozhodovat, a vzhledem k tomu co má 
v kompetenci dle zákona rada, tak mi z toho vyplývá, že nemohu zasahovat do ničeho. Měl bych 
kontrolovat jenom něco, co nejsem sám schopen ovlivňovat. Mluvím sám za sebe i za zbývající 
Rudoltické Nezávislé 1 a 2, já tento zájem nemám a mít nebudu. Očekával jsem, že tu vznikne 
nějaká alternativa dejme tomu, že se to i na základě výsledků komunálních voleb „promíchá“ 
např. že jedno místo v radě nám bude nabídnuto. Bohužel se tak nestalo a z tohoto důvodu 
nemám zájem ani o tuto funkci. 
Starostka – Dle mého názoru je zcela normální věcí, že pokud chce v této věci někdo jednat, tak 
většinou jednají nebo se osloví lídři volebních stran, což se tedy nestalo. To, že tu docházelo 
z vaší strany k separátnímu kontaktování, je věc druhá a dle mého názoru amorální. 
P. Kolomý – Nikde nebylo stanoveno, kdo je lídr atd. Pokud se to bere podle toho, kdo byl první 
na kandidátce možná, ale kontakt nepřišel ani z druhé strany. Nemůžeš si stěžovat, že jsme se 
zachovali tak, že jsme tě nepožádali. 
Starostka – Já si nestěžuji, já pouze reaguji. My jsme koaliční jednání samozřejmě vedli. 
p. Šrámek – Ale ano, v pořádku, pokud věříte, že je to pro obec nejlepší. 
p. Kolomý – Ale skutečně funkce v kontrolním výboru, pokud tu je taková atmosféra, kdy vás 
v jednu chvíli zvolí a v druhé chvíli odvolají, to vážně nemá smysl. 
Starostka – Tomu nerozumím. 
p. Kolomý – Funkce v kontrolním výboru jsou závislé na tom, koho zvolíte vy, ne koho si 
řekneme my. Nemůžeme nijak reagovat, nic dělat. Pokud se vám to nebude líbit, tak je odvoláte. 
Starostka – Já se tedy zeptám, jestli budete na příštím zasedání navrhovat obsazení kontrolního 
výboru? 
p. Kolomý – Já nevím, co budeme dělat na příštím zasedání. 

 
Žádné jiné dotazy nebyly vzneseny a proto byla diskuze ukončena. 

 



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/07/11/10 
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje: 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) program ustavujícího zasedání 
c) zvolení jednoho místostarosty. 
d) v souladu s ust. § 84 odst. 2 písm. k) zákona o obcích určuje, že pro výkon funkce 

starosty obce bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn. 
 

2) Zastupitelstvo obce volí: 
 

a) starostou obce paní Lenku Bártlovou. 
b) místostarostou obce paní Eriku Kohoutovou. 
c) členem rady obce pana ing. Jana Tejkla. 
d) členem rady obce pana Daniela Žáčka. 
e) členem rady obce paní Helenu Filípkovou. 
f) předsedou finančního výboru pana Daniela Žáčka. 
g) členy finančního výboru p. Jitku Žáčkovou a p. Hanu Hikadeovou. 

 
2) Zastupitelstvo obce neschvaluje: 
 
a) tajný způsob volby starosty, místostarosty a ostatních členů rady obce postupem 

uvedeným předsedajícím. 
b) starostou obce pana Michala Řeháčka. 
c) místostarostou obce pana Miloslava Šrámka. 
d) členem rady obce paní Lenku Havlenovou. 
e) členem rady obce pana Michala Řeháčka. 
f) odměnu za výkon funkce místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 

výši 8.000,- Kč měsíčně. 
 

3) Zastupitelstvo obce zřizuje: 
 

a) finanční výbor a kontrolní výbor. Oba výbory budou tříčlenné. 
 

4) Zastupitelstvo obce odkládá: 
 

a) volbu předsedy kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve 
výborech na nejbližší zasedání. 

b) volbu členů kontrolního výboru z důvodu nedostatku kandidátů na členství ve výborech 
na nejbližší zasedání. 

 
5) Zastupitelstvo obce stanoví: 

 
a) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 540 Kč měsíčně. Odměna bude 
poskytována ode dne složení slibu člena zastupitelstva obce. 

b) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce 
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 12.000 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce místostarosty. 

c) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích odměnu za výkon funkce 
člena rady obce jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 1.480 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena rady obce. 

d) v souladu s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích neuvolněným členům 
zastupitelstva odměnu za výkon funkce předsedy výboru zastupitelstva obce ve výši 
1.300 Kč měsíčně a člena výboru zastupitelstva obce ve výši 1.060 Kč měsíčně. 
Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce předsedy nebo člena výboru. 



e) za výkon funkce člena výboru zastupitelstva obce, který současně není členem 
zastupitelstva, odměnu ve výši 300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne 
zvolení do funkce člena výboru. 

f) v souladu s ust. § 77 odst. 3 písm. b) zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika 
funkcí se odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne jako součet 
zastupitelstvem stanovených odměn za jednotlivé funkce, vyjma odměny za výkon 
funkce místostarosty obce. 

 
 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 
 
 
Ověřili:  Mgr. Lenka Havlenová 
  Mgr. Richard Bednář 
   



Statistika hlasování zastupitelů v roce 2010/2011 
 

zastupitelé 
      

listopad 
         

     
prosinec 

           

            
leden 

               

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

Bártlová Lenka 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Kohoutová Erika 19 5 2 --- --- --- --- --- --- 

ing. Jan Tejkl 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Žáček Daniel 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Helena Filípková 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Richard Bednář 19 6 1 --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Michal Blaschke 18 6 2 --- --- --- --- --- --- 

Jiří Just 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Stránská Iva 20 6 --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Lenka Havlenová 13 6 7 --- --- --- --- --- --- 

Miloslav Šrámek 13 6 7 --- --- --- --- --- --- 

Jaroslav Suchý 13 6 7 --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Ivo Kolomý 13 7 6 --- --- --- --- --- --- 

Michal Řeháček 13 6 7 --- --- --- --- --- --- 

Roman Beneš 13 6 7 --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

únor 
         

     
březen 

           

            
duben 

               

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

Bártlová Lenka  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kohoutová Erika --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ing. Jan Tejkl  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Žáček Daniel  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Helena Filípková  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Richard Bednář --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Michal Blaschke --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jiří Just  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Stránská Iva  --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Lenka Havlenová --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Miloslav Šrámek --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jaroslav Suchý --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Ivo Kolomý --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Michal Řeháček --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Roman Beneš --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

květen 
         

     
červen 

           

            
červenec 

               

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

Bártlová Lenka --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kohoutová Erika --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ing. Jan Tejkl --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Žáček Daniel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Helena Filípková --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Richard Bednář --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Michal Blaschke --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jiří Just --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Stránská Iva --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Lenka Havlenová --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Miloslav Šrámek --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jaroslav Suchý --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Ivo Kolomý --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Michal Řeháček --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Roman Beneš --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

srpen 
         

     
září 

           

            
říjen 

               

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

Bártlová Lenka --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kohoutová Erika --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

ing. Jan Tejkl --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Žáček Daniel --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Helena Filípková --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Richard Bednář --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Michal Blaschke --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jiří Just --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Stránská Iva --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Lenka Havlenová --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Miloslav Šrámek --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jaroslav Suchý --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Ivo Kolomý --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Michal Řeháček --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

Roman Beneš --- --- --- --- --- --- --- --- --- 

 



 

zastupitelé 
      

CELKEM ROK 2010 
         

CELKEM ROK 2011 

  PRO  PROTI ZDRŽEL SE PRO PROTI ZDŽEL SE 

Bártlová Lenka       

Kohoutová Erika       

ing. Jan Tejkl       

Žáček Daniel       

Helena Filípková       

Mgr. Richard Bednář       

Mgr. Michal Blaschke       

Jiří Just       

Stránská Iva       

Mgr. Lenka Havlenová       

Miloslav Šrámek       

Jaroslav Suchý       

Mgr. Ivo Kolomý       

Michal Řeháček       

Roman Beneš       

 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 7. 11. 2010 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce Podpis: 

Lenka Bártlová  

ing. Jan Tejkl  

Daniel Žáček  

Helena Filípková  

Mgr. Michal Blaschke  

Mgr. Richard Bednář  

Jiří Just  

Erika Kohoutová  

Iva Stránská  

Mgr. Lenka Havlenová  

Miloslav Šrámek  

Michal Řeháček  

Jaroslav Suchý  

Mgr. Ivo Kolomý  

Roman Beneš  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Příloha č. 2 
 
Zápisu z ustavujícího zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 7. 11. 2010 – 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 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce 

Podpis: 

Lenka Bártlová  

ing. Jan Tejkl  

Daniel Žáček  

Helena Filípková  

Mgr. Michal Blaschke  

Mgr. Richard Bednář  

Jiří Just  

Erika Kohoutová  

Iva Stránská  

Mgr. Lenka Havlenová  

Miloslav Šrámek  

Michal Řeháček  

Jaroslav Suchý  

Mgr. Ivo Kolomý  

Roman Beneš  

 
 
V Rudolticích dne 7. 11. 2010 


