
Výpis zápisu z jednání Obecního zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 07.08.2007 
 
 

OZ 07.08.2007 
 
 

Program:   
 

1. Zahájení 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Současná podoba a způsob zápisů jednání OZ 
4. Návrh kontrolního výboru na usnesení 
5. Smlouva o dílo SRV 022/2007 (Vision, Josef Málek – MaFa) 
6. Smlouva o dílo SRV 021/2007 (Vision, B. Cink) 
7. Kupní smlouva a dohoda o zřízení věcného břemene – V. Kopecký, poz. parcela 

3451/10 
8. Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – J. Krejčí, poz.. 3108, 327/1 

a 3086/2 
9. Zdeněk Papík – obecní lesy 

- návrh na lesní stráž 
- pracovní síla z Úřadu práce 
- oznámení o těžbě 

10. J. a Z.  Krystlovi, žádost o vyjádření s umístěním stavby RD na poz. 2313/5 
11. J. a Z. Krystlovi, žádost o připojení novostavby RD k vodovodu 
12. Různé 

 
 
Přítomni: O. Kolomý, E. Kohoutová, M. Sodomková, L. Bártlová, I. Stránská 
 
Omluveni: I. Skalická, D. Žáček 
 
Hosté: p. Macháčková 
 

1) Pí Kohoutová zahájila zasedání OZ ve 20.00 hod. 
 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 

Navrženi: zapisovatel: L. Bártlová 
     ověřovatelé: O. Rezek, I. Stránská 

 
     Hlasování o návrhu zapisovatele, ověřovatelů: 

PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

3) Současná podoba a způsob zápisů jednání OZ; předložení návrhů na změnu 
 
Vzhledem k poslednímu zápisu kontrolního výboru ze dne 31.7.2007, kde tento orgán shledal 
zápisy z jednání OZ jako nedostatečné v tom směru, že jsou velice obecné a neobsahují 
vesměs žádná usnesení, předkládá Lenka Bártlová obecnímu zastupitelstvu k porovnání tři 
zápisy z jednání OZ náhodně vybraných obcí stažených z internetu. Poukazuje na podrobnost, 
přehlednost a hlavně jejich obsahovost! 



Pí Bártlová zastupitelstvu navrhuje, že zápisy z OZ bude osobně zapisovat s tím, že však není 
zcela v lidských silách zápisy v potřebné kvalitě tvořit RUČNĚ tak, aby nebylo jednání 
z tohoto důvodu časově omezováno. Proto dává na zvážení zastupitelům obce zápisy provádět 
pomocí výpočetní techniky, jak to ostatně funguje i u jiných obcí, příp. k ručnímu zápisu 
pořizovat pomocí diktafonu zvukové záznamy a úplný zápis vyhotovit do určité lhůty po 
jednání, což zákon o obcích připouští. V takovém případě bude jednání probíhat plynule a 
zápisy budou úplné! 
 
Diskuse k bodu 3: 
P. Rezek vznáší dotaz, kdo bude dělat zápisy na PC, když tu nebude p. Bártlová.  
P. Stránská uvádí, že diktafon je výborný nápad. Pak by nedocházelo k některým nátlakovým 
akcím.  
P. Janisch konstatuje, že někdo zápisy z diktafonu ale musí přepisovat a může to být pak 
zkreslené. 
P. Sodomková, p. Stránská, p. Kohoutová jsou pro oba návrhy (PC, diktafon). 
P. Starosta sděluje, že kniha psaná ručně má nespornou výhodu – vždy najdu všechno tam, 
kde vím, že to tam najdu. Tato kniha byla několikrát na okresním úřadě a nikdy nebylo 
připomínek. Již 35-37 let pracuje u PC, je zastáncem toho, aby PC šetřili práci – vzniká 
demagogie – vzniká nepřesnost. Uvádí, že má právo do toho vnést světlo. Oponuje paní 
Bártlové, že toto se nedá označit za pokrok. Je kategoricky proti tomu. 
 

4) Návrh kontrolního výboru na vydání  u s n e s e n í : 
 

a) Obecní zastupitelstvo pověřuje Lenku Bártlovou vyvěšováním aktuálního 
programu jednání OZ na úřední desku webových stránek obce Rudoltice, a to 
vždy nejpozději 1 den před jednáním zastupitelstva. Tato za to přebírá plnou 
zodpovědnost. 

 
K tomuto návrhu pí Bártlová předkládá současný, zcela nic neříkající, stálý program jednání 
zastupitelstva, vyvěšený na úřední desce obce a poukazuje na § 93 zák. o obcích. 
 
Diskuse k bodu 4a): 
P. Janisch podotýká, že by toto mělo viset i na fyzické úřední desce.  
P. Macháčková sděluje, že toto požadovala za občany již dříve. 
Pan starosta uvádí, že povinnost obce je naplněna současným programem, který zde visí již od 
listopadu 2006. Považuje to za zbytečné. Děláme to dobře. Stejně se projednává něco jiného, 
než je v programu. 
P. Stránská, p. Sodomková uvádějí, že to je dobrý nápad. Proč by to tam nemělo viset? Ptají 
se starosty, zda je špatné, když občané budou vědět, co bude projednáváno. 
P. Janisch se dotazuje p. Stránské, zda si myslí, že lidé díky programu budou chodit na 
jednání. Nevidí důvod měnit něco, co funguje 
P. Rezek vstupuje do debaty otázkou, proč jsme si tedy zřizovali internetové stránky? Na 
tomto návrhu nevidí nic špatného. Když to děvčata chtějí dělat, tak proč ne? 
K dotazu paní Stránské, čeho se p. starosta a p. Janisch bojí, tito uvádějí, že ničeho. 
 
     Hlasování o návrhu usnesení: 
     PRO: 5 
     PROTI: 2 (O. Kolomý, J. Janisch) 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
 



b) Obecní zastupitelstvo pověřuje, se zpětnou platností od 24.7.2007, Lenku 
Bártlovou vyvěšováním zápisů (příp. doslovných opisů zápisů) z jednání OZ 
na webové stránky obce Rudoltice, a to vždy nejpozději do 2 dnů ode dne 
konání zasedání. Tato za to přebírá plnou zodpovědnost. 

 
K tomuto návrhu pí Bártlová uvádí, že dle zák. o obcích jsou zápisy z jednání zastupitelstva i 
výborů zcela veřejné, tudíž dle názoru kontrolního výboru neexistuje překážka k jejich 
zveřejňování na web obce. K otázce zpětné platnosti od 24.7.2007 dále uvádí, že při tomto 
jednání starosta obce svým usnesením v podstatě odebral zastupitelstvu jím delegovanou 
pravomoc OZ, působícího v minulém volebním období, týkající se rozhodování o nájemních 
smlouvách, což je třeba občanům sdělit. Paní Bártlová současně předkládá podobu již 
vyhotovených 2 opisů zápisů jednání OZ ze dne 24.7. a 31.7.2007. 
 
Diskuse k bodu 4b) 
Pí E. Kohoutová sděluje, že pokud se dělají výpisy pro veřejnost, nepíší se celá jména, adresy, 
r.č., data narození. 
Starosta uvádí, že obecnímu zastupitelstvu nenáleží rozhodovat o vyvěšování zápisů na 
internet. Je potřeba stavět, dělat to nemám důvod. 
P. Janisch uvádí, že všechno je hrrr, nic o tom nevíme, co všechno se může a co se nemůže. 
Paní Bártlová si na něco vzpomene a všechno musí najednou být. P. Rezek je najednou ticho 
– proč? 
P. Stránská reaguje tak, že je zajímavé, že tu bylo hodně věcí  hrr, hrr a to šlo. 
 
P. Kohoutová  navrhuje usnesení v tomto znění: 
 OZ pověřuje se zpětnou platností od 24.7.2007 L. Bártlovou vyvěšováním zápisů 
z jednání OZ formou výpisů na webové stránky obce Rudoltice, a to vždy nejpozději do 
2 dnů ode dne konání zasedání. Tato za to přebírá plnou zodpovědnost 
 
P. Kohoutová sděluje, že se to takto učila na školení a takto je to bez závad. 
P. starosta uvádí, že komise patří starostovi a pokud to bude bez jeho vědomí, zakazuje to. 
 
     Hlasování o návrhu usnesení: 
     PRO: 5 
     PROTI: 2 (O. Kolomý, J. Janisch) 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
 

c) V pátek, předcházející úternímu jednání zastupitelstva, od 14.00 hod. budou 
na obecním úřadě uloženy k vyzvednutí pro každého zastupitele kopie 
veškerých  dokumentů projednávaných na nadcházejícím zasedání OZ. 
Obecní zastupitelstvo přípravou dokumentů pověřuje pracovnici obecního 
úřadu pí Řehořovou, která za to přebírá plnou zodpovědnost. 

 
K tomuto návrhu pí Bártlová uvádí, že o této věci zákon o obcích ani jednací řád OZ ze 
dne 12.12.2002 výslovně nehovoří. Poukazuje však na „Příručku pro člena zastupitele obce po 
volbách v roce 2006“, kterou každý zastupitel při uvedení do své funkce obdržel, ve které je 
právě o této možnosti výslovně hovořeno na str. 20. Dle názoru kontrolního výboru je zcela 
v zájmu všech zastupitelů si moci v klidu a dopředu veškeré projednávané dokumenty 
prostudovat. V současné době se stává velice často, že se s dokumenty zastupitelé seznamují 
až při jednání OZ a v podstatě k tomu nemají veškeré informace, které by při rozhodování 
měli mít. 



Diskuse k bodu 4c) 
P. starosta uvádí, že toto je v rozporu. práci mají jako na kostele, proč jim přidělávat další 
práci. Proč by se to mělo dělat? Rozhodně ne všechno! 
P. Bártlová uvádí, že má pocit, že p. starosta chce, aby zastupitelé nic nevěděli a pouze mu 
vyhovuje, že jako hodné ovečky zvednou ruce.  
P. starosta uvádí, že ho to už nebaví, omlouvá se a odchází ve 20.55 hod. 
P. Janisch se dotazuje, zda pátek na to není moc brzo, kolik toho pak v programu bude? Co si 
zastupitelé mysleli – že starostu předělají? Podle něj se jedná o blbosti. 
P. Kohoutová reaguje tak, že byla na školení a připadala si jako „v Jiříkově vidění“, vše 
děláme jinak, než máme. 
P. Rezek konstatuje, že jsme tu za občany, máme povinnosti. Proč občané nemohou nic 
vědět? Nač máme internetové stránky: 
 
P. Starosta přišel ve 21.00 hod. 
 
P. Bártlová se nabízí, že to tedy bude připravovat namísto p. Řehořové v rámci úspor obce, 
když starosta tvrdí, že OZ nemá právo rozdělovat práci mezi zaměstnance obce. 
 
P. Kohoutová čte návrh usnesení shora, kde namísto p. Řehořové bude uvedeno jméno p. 
Bártlové, a dává hlasovat. 
     Hlasování o návrhu usnesení: 
     PRO: 5 
     PROTI: 1 (O. Kolomý) 
     ZDRŽEL SE: 1 (J. Janisch) 
 
 

5) Smlouva o dílo Vision – J. Málek – MaFa, č. SRV 022/2007 
- hrubá stavba bytového domu „B“ na již připravenou základovou desku na 

bytovém domě, označeném SO 3-08 
 

     Hlasování: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
 

6) Smlouva o dílo Vision – B. Cink, č. SRV 021/2007  
– hrubá stavba byt. domu „B“ na již připravenou základovou desku na byt. d. 
označených  SO 3-06, 3-07 

 
     Hlasování: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

7) Kupní smlouva a dohoda o řízení věcného břemene – V. Kopecký, p.p.č. 3451/10 
 

     Hlasování o návrhu usnesení: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 

     ZDRŽEL SE: 0 



8) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – J. Krejčí, p.p.č. 3108, 327/1, 
3086/2 

 
Diskuse k bodu 8) 
P. Rezek žádá starostu o sdělení, zda se jedná o rodinný objekt.  
P. starosta sděluje, že o tom nic neví, nikdo ho neinformoval, smlouvu nepsal. 
P. Kohoutová uvádí, že ve smlouvě se píše, že bude dodán výkres – zda jej dodá, neví. 
Navrhuje odložit tento bod na příští jednání, neboť není přiložen plán, nevíme tedy, zda to 
nevede přes pozemky, kde něco máme (obec). P. Krejčí bude vyzván k doplnění – dodání 
plánu. Poté bude rozhodnuto. 
 
OZ smlouvu (rozhodnutí o ní) odkládá a vyčká doplnění. 
 

9) Zdeněk Papík – obecní lesy – p. Papík navrhuje: 
a) zřízení lesní stráže (možnost dávání pokut, které by šly obci), žádá o 

podání podnětu na MěÚ Lanškroun, aby mu bylo umožněno 
pokutovat občany v lese. 

b) pracovní síla z ÚP 
c) oznámení o těžbě – jde o informaci p. Papíka o proběhnutí kůrovcové 

těžby v lokalitě mezi Rudolticemi a Ostrovem – cca 16 m3; po 
nedělním větru ze dne 29.6. připadla nahodilá těžba v malém rozsahu 
– odhad 10 – 30 m3 

 
Diskuse k bodu 9a) 
P. starosta se ptá, co za to bude p. Papík chtít? Domnívá se, že to p. Papík ml. nebude dělat 
zadarmo. Zajímal by jej výhled, co bude s lesem za 5, 10 let. Co z toho obec bude mít?  
P. Kohoutová sděluje, že p. Papík za to nechce nic. 
P. Rezek konstatuje, že zde na minulém jednání p. Papík uváděl že se v lese krade, lidé 
likvidují stromky atp. P. Papík vypracoval vyúčtování, byl tam minimálně příjem sto tis. 
P. Sodomková uvádí, že p. Papík byl na minulém zasedání velice ochotný, můžeme jej vyzvat 
a tento přijde žádost vysvětlit. 
P. Janisch konstatuje, že se dřevo nyní špatně zpeněžuje. Výdělek nebude teď velký. 
P. Kohoutová, Rezek, Stránská, Bártlová, Sodomková, Janisch uvádějí, že to bude ku 
prospěchu věci. 
 
     Hlasování o žádosti v bodu 9a) 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
Diskuse k bodu 9b) 
P. Kohoutová uvádí, že zde není, o čem jednat, ÚP pro naši obec žádnou sílu prozatím 
nenašel. 
 
Bod 9c) – oznámení o těžbě OZ bere na vědomí 
 
 

10)  J. a Z.  Krystlovi – žádost o vyjádření s umístěním stavby RD na p.p.č. 2313/5  
 

- Parcelu odkoupili od R. Kolomého. V příloze je plán. Jedná se o pozemek u 
domu rodiny Sodomkových (pod nádražím) 



Diskuse k bodu 10) 
P. Sodomková sděluje, že zde je již parcela připravena pro stavbu (vykopány základy) 
P. Kohoutová uvádí, že zde není důvodu nesouhlasit. Byla osobně p. Krystalem pozvána 
k prohlídce pozemku. 
 
     Hlasování o žádosti v bodu 10: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

11)  J. a Z. Krystlovi – žádost o připojení novostavby RD na p.p.č. 2323/5 k vodovodu 
(souvisí s bodem č. 10) 

 
OZ nemá připomínek 
 
     Hlasování o žádosti: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
 

12) Různé 
 

a) Usnesení starosty, č.j. sta/07/08/07/01 ze dne 7.7.2007  
      (níže v příloze) 
 

 
Diskuse k bodu 12a) 
P. Bártlová sděluje, že se právě projevil ten fakt, že dokument je předložen až při jednání a 
zastupitelé tak nemají čas promyslet si odpověď, jsou postaveni před hotovou věc. 
P. Rezek, p. Stránská souhlasí s p. Bártlovou. 
P. starosta nic nenavrhuje, uvádí, že jeho rozum je na nás krátký, je znechucen. Dále uvádí, že 
se jedná o práce, které do současné doby prováděl sám. Jen ví, že to hoří. Odmítá diskutovat, 
neboť vše, co řekne, je použito proti němu.  
P. Rezek uvádí, že by od starosty očekával návrh řešení. 
P. Bártlová konstatuje, že by se nejspíš měla zajistit firma, která to bude zajišťovat. 
P. Stránská požaduje po p. starostovi vysvětlení, chápe, že pokud je člověk nemocen, je 
pochopitelné, že to nemůže dělat sám. K tomu starosta uvádí, že to dělá on, pokud nemůže, 
zajistí si někoho jiného – to je ale dle jeho slov jeho problém. 
P. Bártlová k tvrzení pana starosty, že provádí takové práce, které nejsou prací starosty a 
nemá za to nic, reaguje tak, že p. starosta se cítí ukřivděn z důvodu faktury, kterou předložil 
ke schválení OZ. Konstatuje, že tu nikdo neříká, že ty práce p. starosta neprovádí, všichni 
vědí, že toto vyřizuje. Nemůže však po OZ chtít, aby schválilo fakturu, která je evidentně ve 
střetu zájmů. Bylo navrhováno, že mu bude přizpůsoben plat, příp. mu bude dána odměna, ale 
starosta toto kategoricky odmítá. 
P. Rezek uvádí, že usnesením se věci nemění. OZ do příštího jednání zváží situaci. Dnes se 
k tomu nelze vyjádřit. 
P. starosta konstatuje, že toho má už dost, co udělá zítra, pozítří, je věc druhá. 
 
 



b) Zastupitelka I. Skalická telefonicky sdělila na jednání OZ, že 
shlédnutím výpisu z KN ohledně domu čp. 12 v Rudolticích zjistila, že i 
přes výslovný nesouhlas OZ s výjimkou, týkající se prodeje podílu 
(bytové jednotky) p. Bufkové, byl tento podíl prodán a jeho prodej 
zapsán do KN. 

 
P. Kohoutová sděluje tel. informaci p. I Skalické a vyzývá zastupitele ke zvážení situace. 
 

c) p. Macháčková má problém s trávou – jedná se o pozemek pod farou, 
tento je obecní – žádá, aby tento pozemek obec sekala 

 
P. Kohoutová konstatuje, že to bude oznámeno pracovníkům, kteří sekání pro obec provádějí. 
 
 
Jednání skončeno ve 22.10 hod. 
 
 
Zapsala: L. Bártlová      Ověřili: p. Rezek, p. Stránská 
 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: 
 Lenka Bártlová 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha: Usnesení pana starosty, č.j.  sta/07/07/07/1 ze dne 7.7.2007 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 



 


