
ZÁPIS 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,  

konaného dne 16. 12. 2010 od 19.00 hod. 
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) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 
5) Rozpočtová opatření obce a PK – úpravy rozpočtu na rok 2010 
6) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011 
7) Kompetence rady obce v souvislosti s prováděním rozpočtových opatření 
8) Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Rudoltice 
9) Zřízení Kontrolního a Osadního výboru Zastupitelstva obce Rudoltice 

10) Prodej st. p. č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členů komisí rady obce 
12) Stížnosti 
13) Různé 
14) Diskuse 

 
 

1) Zahájení zasedání zastupitelstva 
 
Starostka -  Konstatuji, že zasedání bylo řádně svoláno. 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 8.12.2010 až do současné doby. Současně byla zveřejněna na 
elektronické úřední desce. 
 
Dále z prezenční listiny přítomných členů zastupitelstva (příloha č. 1) konstatuji, že přítomno je  
13 členů zastupitelstva (z celkového počtu 15 členů zastupitelstva), takže zastupitelstvo je 
usnášeníschopné (dle ust. § 92 odst. 3 zák. o obcích).  
 
Přítomni: Bártlová Lenka, Mgr. Bednář Richard,  Beneš Roman, Filípková Helena, Mgr. 
Havlenová Lenka, Just Jiří, Kohoutová Erika, Řeháček Michal, Stránská Iva, Suchý Jaroslav, 
Šrámek Miloslav, ing. Tejkl Jan, Žáček Daniel 
Nepřítomni: Mgr. Kolomý Ivo 
Omluven: Mgr. Blaschke Michal 
Dále přítomna účetní obce p. Jaroslava Jašniaková 
 
Všem přítomným členům zastupitelstva byla předána Příručka pro člena zastupitelstva obce po 
volbách v roce 2010. 
 
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. 
Paní Bártlová oznamuje pořízení soukromého audiozáznamu. 
 
 

2) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 
 
Starostka: Navrhuji určit ověřovateli zápisu Michala Řeháčka a Ivu Stránskou a zapisovatelkou 
Michaelu Zvárovou.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Michala Řeháčka a Ivu Stránskou a 
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

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

       PRO:  12     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  1 (Řeháček) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

3) Schválení programu 
 
Starostka seznamuje přítomné s návrhem programu v souladu s pozvánkou předanou členům 
zastupitelstva a v souladu s informací zveřejněnou na úřední desce a navrhuje následující změnu, 
resp. doplnění programu: 
 

• doplnění programu o bod 8a) - Kontrola naplnění dotačních podmínek 
stanovených obci při poskytnutí státní dotace na II. etapu bytové výstavby na 
Zámečku (SFRB) 

• doplnění programu o bod 8b) – Rozsudek Nejvyššího správního soudu 
v Brně (STAVBY Rudoltice – ÚOHS) 

• doplnění programu do bodu Různé  
o Informace z jednání DSO Lanškrounsko 
o eGON Centrum Lanškroun 
o Školení zastupitelů k zákonu o obcích + beseda 

 
Havlenová: Navrhuji doplnit program o následující body, a to stanovení odpisového plánu na 
zakoupený konvektomat do školní jídelny a čerpání z investičního a rezervního fondu ZŠ a MŠ 
Rudoltice. 
 
Starostka upozorňuje na to, že schválení odpisového plánu na zakoupený konvektomat je v 
pravomoci rady obce. 
 
Jiných návrhů nebylo. 

 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 



3) Schválení programu 
4) Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 
5) Rozpočtová opatření obce a PK – úpravy rozpočtu na rok 2010 
6) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011 
7) Kompetence rady obce v souvislosti s prováděním rozpočtových opatření 
8) Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Rudoltice 

 8a) Kontrola naplnění dotačních podmínek stanovených obci při poskytnutí státní dotace na II. 
etapu bytové výstavby na Zámečku (SFRB) 

   8b)   Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně (STAVBY Rudoltice – ÚOHS) 
9) Zřízení Kontrolního a Osadního výboru Zastupitelstva obce Rudoltice 

10) Prodej st. p. č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členů komisí rady obce 
12) Stížnosti 
13) Různé 

• Informace z jednání DSO Lanškrounsko 
• eGON Centrum Lanškroun 
• Školení zastupitelů k zákonu o obcích + beseda 
• Čerpání  z investičního a rezervního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice 

14) Diskuse 
 

        Hlasování o návrhu usnesení: 
PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

4) Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 
 
Starostka předkládá zastupitelstvu obce návrh Jednacího řádu Zastupitelstva obce Rudoltice. 
 
Konstatuje se návrh jednacího řádu. 
 
Na žádost zastupitele Tejkla přečten čl. 5 Práva občanů obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva obce 
Rudoltice. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice s účinností od 
1.1.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku a místostarostku obce k podpisu jednacího 
řádu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
 

5) Rozpočtová opatření obce a PK – úpravy rozpočtu na rok 2010 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce k projednání rozpočtové opatření PK č. 10038 
(dotace na volby), 10048 (dotace na sčítání lidu) a 218 (dotace na obnovu a výchovu porostů)  
a dále rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 9/2010 (dotace na pěstební činnost, dotace na 



sčítání lidu, příspěvek DSO Lanškrounsko, přesuny na výdajových položkách, převod 
z hospodářské činnosti obce). 
 
Konstatováno Rozpočtové opatření PK č. 10038, 10048, 218 a Rozpočtové opatření obce 
Rudoltice č. 9/2010. 
 
Šrámek – Co znamená ten převod z hospodářské činnosti obce do hlavní činnosti obce? 
Jašniaková – To se dělalo vždy. Je to vlastně dotace z hospodářské činnosti do hlavní činnosti 
obce. 
Tejkl – A jaká je konečná bilance? 
Jašniaková – Rozpočet byl navýšen: příjmy o 1 083 430 Kč, výdaje o 83 430 Kč a pak je tu 1 
mil. Kč, což je převod z hospodářské činnosti obce do hlavní činnosti obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo s Rozpočtovým opatřením Pardubického kraje  
č. 10038, č. 10048 a č. 218 a dále s Rozpočtovým opatřením obce Rudoltice č. 9/2010. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10038, 
týkající se neinvestiční dotace na volby do ZO a 1/3 Senátu PČR, dále Rozpočtové opatření 
Pardubického kraje č. 10048, týkající se neinvestiční dotace na sčítání lidu a Rozpočtové 
opatření č. 218, týkající se neinvestiční dotace na obnovu a výchovu porostů, jež jsou nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 9/2010, týkající 
se dotace na pěstební činnost, na sčítání lidu, příspěvku DSO Lanškrounsko, přesunů ve 
výdajových položkách a převodu z hospodářské činnosti obce, jež je nedílnou součástí tohoto 
usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

6) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011, který 
byl v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních 
rozpočtů, v platném znění, vyvěšen na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice, a to ode dne 30.11.2010.  
 
Ust. § 11 odst. 3 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném 
znění: 
"Návrh rozpočtu musí být nejméně po dobu 15 dnů přede dnem jeho projednání v zastupitelstvu 
územního samosprávného celku zveřejněn vhodným způsobem a ve vhodném rozsahu na úřední 
desce a v elektronické podobě způsobem umožňujícím dálkový přístup. Připomínky k návrhu 
rozpočtu mohou občané příslušného územního samosprávného celku uplatnit buď písemně ve 
lhůtě stanovené při jeho zveřejnění nebo ústně na zasedání zastupitelstva, na kterém bude návrh 
rozpočtu projednáván." 
 
Připomínku k návrhu rozpočtu podala elektronickou cestou dne 15.12.2010 p. Marcela 
Macháčková, které se čte. 
 
Starostka – Zeptám se zastupitelů, jakým způsobem chtějí návrh rozpočtu projednávat? Buď 
můžeme procházet jednotlivé položky a nebo se můžeme zabývat případnými připomínkami ze 
strany zastupitelů a veřejnosti? 



Šrámek – Byl bych pro variantu B, tedy že bychom řešili naše připomínky a dotazy. 
Šrámek – Položka převod z hospodářské činnosti ve výši 9,5 mil. Kč? Co vše se v té částce 
skrývá? 
Jašniaková – Jedná se o převod z hospodářské činnosti obce, protože ona je tu ještě jedna 
položka, a to daň z příjmu právnických osob za obce. To je 3,2 mil. Kč + 9,5 mil. Kč a jedná se 
vlastně o příjmy z bytů. 
Šrámek – to je závratná částka a jedná se tedy o příjmy z nájmu bytů? 
Jašniaková – Jsou to hlavně příjmy z nájmu bytů, něco málo z lesů a kanalizace. 
Suchý – Takže ta částka je tedy vlastně nějakých 12 mil. Kč? 
Jašniaková – My jako obec musíme odvádět daň z příjmů. Neodvádíme ji finančnímu úřadu ale 
musíme ji proúčtovat, a to je ta položka. 
Šrámek – Dobře to jsem chtěl vědět. Dále mě zajímá položka výdajů – silnice služby (sníh). Kdo 
a jak bude komunikace uklízet, jak se služby budou fakturovat a kdo bude fakturaci provádět. 
Starostka – Fakturace jako taková za údržbu sněhu probíhá pouze od r. 2009. Do r. 2009  žádná 
fakturace od kohokoliv na údržbu sněhu vůči rozpočtu obce neexistuje a nikdy nefungovala. Od 
r. 2009 probíhá fakturace společností VISION, se kterou má obec uzavřenou rámcovou smlouvu, 
jejíž součástí je oprava a údržba obecních komunikací včetně zimní údržby. Obec má tedy 
uzavřenou rámcovou smlouvu s společností VISION a ta to fakturuje obcí Rudoltice. Výše této 
položky tj. 500 tis. Kč vychází z prohrnování sněhu za rok 2010, která čítá k dnešnímu dni 
467 463 Kč. Je to samozřejmě podloženo vydanými fakturami předloženými obci. 
Šrámek – Takže VISION má 2 traktory a 2 zaměstnance a z a to období činí náklady 500 tis. Kč? 
Starostka – Ano. 
Šrámek – Ten druhý traktor už není obce? 
Jašniaková – Ano, je obce. 
Šrámek – Jeden traktor je tedy obce, druhý VISIONu a za zimní období jsou náklady 500 tis. Kč, 
zdá se mi to jako dost vysoká částka. 
Starostka – Já se tedy zeptám, za kolik prohrnovala obec sníh do té doby? 
Šrámek – Já se ale bavím o tomto rozpočtu. 
Starostka – Pokud říkáš, že je to vysoká částka, je třeba srovnávat. Proto se tě na to ptám a mohu 
k tomu doložit velmi zajímavé smlouvy, které uzavřela obec Rudoltice se společností VISION. 
Je to pět let zpět a ty smlouvy znějí na údržbu zeleně a zimní údržbu komunikací u bytových 
domů čp. 261-265. Částka činí 220 tis. Kč ročně a když si to spočítám za 33 bytových domů, 
které má obce Rudoltice nyní ve vlastnictví, dostanu se k částce 1,5 mil. Kč a to mluvím pouze o 
bytových domech. 
Šrámek – To je ale za údržbu zeleně i sněhu dohromady. 
Starostka – Ano, údržba zeleně a sněhu je u těchto domů v jedné smlouvě. 
Šrámek – Ale je to dohromady 1,5 mil. Kč. 
Starostka – Ja ti teď vysvětluji, že pokud se vrátím k minulým dobám tak podle těchto smluv 
jsou náklady 1,5 mil. Kč jen za bytové domy. Já se tě tedy ptám, jak teď můžeš tvrdit, že je to 
drahé, když v minulosti jste uzavřeli smlouvu, kde náklady na údržbu zeleně a sněhu činí 1,5 
mil. Kč pouze za bytové domy? 
Šrámek – Ty sem pořád pleteš nějakou minulost. Já se tu s tebou bavím o současném návrhu 
rozpočtu na r. 2011 a mám k tomu připomínku, že se mi to zda jako vysoká částka. Navíc když 
to fakturuje společnost VISION obci Rudoltice a ještě používá obecní prostředky. 
Starostka – Jaké prostředky obce? 
Šrámek – Myslím ten traktor. 
Starostka – Ano, ale kupuje naftu, má své zaměstnance a fakturuje. 
Šrámek – Jen říkám, že je to traktor obce a fakturuje to VISION a to mně tam nesedí. Pokračuj 
dál, necháme tuto otázku ve vzduchu. 
Starostka – Ne, to nenecháme. Snažím se ti jen odpovědět na jednu věc. Já ti tu předložím 
smlouvy, které uzavřela společnost VISION s obcí na pět bytových domů a pokud to spočítáš, 
činí ta částka 1,5 mil Kč jen za bytové domy. 
Šrámek – A sníh se tu vyhazovat lopatou? 
Starostka – Nejspíš ano. 
Šrámek – A ty jsi tu v té obci nežila? Tys neměla prohrnuté komunikace nebo brodila ses 



k nádraží sněhem? 
Starostka – Právě, že ne a tak mi tedy řekni, kolik to stálo. Já se jen ptám, pokud budeme 
srovnávat, když tu teď tvrdíš, že je to drahé, kolik to stálo v minulosti? 
Šrámek – Traktory byly buď obce nebo spol. VISION a ti co s nimi jezdili, byli brigádníci. 
Platila se pouze nafta. 
Tejkl – Já si myslím, že tohle nikam nevede, nějaká minulost a současnost. Byl tu vznesen dotaz, 
že se někomu ta částka zda vysoká či nízká. Jsou tu smlouvy a faktury, nechme si ty částky 
vyúčtovat a bavme se o konkrétních částkách. Navrhoval bych, pokud by o to byl zájem, nechat 
si předložit nějaké vyúčtování. 
Šrámek – To samozřejmě můžeme. 
Starostka – Samozřejmě, na to má každý právo a pokud byste o to požádali dřív, mohli jsme ho 
tu už dopředu mít. Já jen tvrdím, že máme uzavřenou rámcovou smlouvu, dle které se řádně 
fakturuje. Hodinová sazba bez techniky je 300 Kč/hod. Všechny faktury jsou k nahlédnutí na 
obci nebo na VISIONu. Já jen konstatuji, že pokud ty, který jsi byl jednatelem spol. VISION, 
tvrdíš, že je to drahé, tak chci, aby tu bylo stanoveno, že obec v minulosti nikdy za zimní údržbu 
komunikací nehradila žádné peníze. Proto tvrdím, že není možné srovnávat, protože to nejspíš 
opravdu bylo zadarmo. Nevím jak jinak si to mám vysvětlit. 
Šrámek – Já tvrdím to, že spol. VISION tu byla k tomu, aby pracovala maximálně pro obec 
s minimálními náklady. Bez zaměstnanců a placených jednatelů. 
Starostka – A jak víš, že jsou nyní placeni jednatelé? 
Šrámek – Tak si to psala v nějakém svém článku. Mluvila jsi o panu Žáčkovi a paní Stránské. 
Starostka – To jsou jednatelé, ale oni neberou peníze za jednatelství. 
Šrámek – Ještě bych zapomněl zmínit p. Dostála, ale k tomu se dostaneme. Půjdeme dál. Položka 
–silnice opravy ve výši 1,6 mil. Kč. Jakých komunikací se to týká a jsou to opravy komunikací 
nebo nová asfaltizace? 
Starostka – Ano, je to oprava komunikací včetně nové asfaltizace. O tom bude rozhodovat 
zastupitelstvo. 
Šrámek – Bude probíhat tedy výběrové řízení a v jakém období. 
Starostka – Ano, bude probíhat výběrové řízení. Během příštího roku. 
Šrámek – Dobře a je známo nějaké konkrétní období? 
Starostka – O tom se určitě ještě pobavíme, zatím řešíme návrh rozpočtu. 
Šrámek – Další položka – komunikace od cyklostezky výši 80 tis. Kč. 
Starostka – Jedná se o přípojku u Brokešů. Jelikož cyklostezka končí na hranici stávající účelové 
komunikace u Brokešů na dolním konci naproti autobusové zastávce a pak je klasická účelová 
komunikace. Je tam garáž, tak o to se jedná. Na to již proběhlo výběrové řízení. 
Šrámek – Položka – DSO cyklostezka ve vši 1 mil. Kč. 
Starostka – Je to příspěvek DSO, budu o tom dnes ještě hovořit. Tu částku budou přispívat 
všechny zúčastněné obce jako dofinancování případně poskytnuté dotace. 
Šrámek – Dr. Fiala má nějaké zprávy, jakou by mohla mít žádost o dotaci úspěch? 
Starostka – Bude podána nová žádost, budu o tom dnes ještě podrobně hovořit. 
Šrámek – A ten 1 mil. Kč, co se tam teď vloží, je na co? 
Starostka – Nevím, jestli to má cenu teď vysvětlovat, protože o tom budu hovořit později. 
Šrámek – Dobře, pokud o tom budeme hovořit později. 
Havlenová – Chci se zeptat, zda by nebylo možné, abychom tu rezervu ve výši 250 tis. Kč 
nemohli dostat celou jako účelově vázanou? 
Šrámek – Jestli tomu rozumím tak 1,5 mil. Kč je rozpočet schválený radou obce a 250 tis. Kč je 
rezerva. Chci se zeptat, proč rezerva není promítnuta do celého rozpočtu, že by si s těmi penězi 
škola jako samostatný právní subjekt sama manipulovala a samozřejmě na základě fakturací by 
vše mohla předložit radě ke kontrole? 
Starostka – Ve stávajícím rozpočtu školy je např. 50 tis. Kč na zakoupení hraček a do současné 
doby hračky nebyly koupeny. Je to podáváno tak, že peníze nejsou, takže rada obce chce mít 
jistotu, že to, na co dá dotaci, je použito tak jak má. Proto si myslím, že vůbec nebude od věci, 
když to bude kontrolovatelné tímto způsobem. Obec neříká, že ty peníze nedá, ale chce je 
poskytnout jako účelové dotace a chce je vyúčtovat. Pamatuji si zastupitelstvo, kde paní ředitelka 
žádala o těch 50 tis. Kč na hračky, s tím, že je to opravdu nutné a pak se náhodně od paní 



učitelky dozvím, že hračkou nejsou, protože na ně nejsou peníze. 
Havlenová – Náhodou jste se to nedozvěděla, ale bylo to tak, že se špatně odhadl rozpočet na 
energie a my jsme se báli, že nevyjdeme s penězi, které budou potřeba na energii, a proto jsem 
nemohla zakoupit hračky. V současné době, na závěr kalendářního roku, budeme teprve vidět 
kolik těch financí nám zbude a samozřejmě se nějaké hračky zakoupí. Nemůžeme ale přece 
koupit hračky a nemít potom na energie. Řekla jste mi, že jsem si o ty peníze měla zažádat ale já 
a ani moje ekonomika, v současnosti nevíme, kolik těch peněz zbude. 
Starostka – To je v pořádku, nikdo přeci neříká, že vám ty peníze nedá. Myslím si, že škola těmi 
účelovými dotacemi přece o nic nepřijde. 
Havlenová – Já netvrdím, že o něco přijdeme. Budeme ale muset o každou věc žádat a pokud 
bychom měli celou tu částku k dispozici, bylo to pro nás jednodušší a samozřejmě by to mohlo 
být stejně tak účelově vázané. 
Šrámek – Myslím, že je to výborný návrh a o nic tak nepřijde ani obec. Navíc bude mít rada 
méně starostí, škola bude ty peníze vyúčtovávat. Ty peníze nikdo nekrade a byly by tak škole 
plně k dispozici. Vysvětlení paní ředitelky bylo slušné a na co jim bude kupovat v polovině roku 
hračky a bát se, že v listopadu zmrznou. 
Havlenová – Já samozřejmě ty hračky ráda koupím, dětí nám přibývá. Je to tak ve všech školách, 
že nejvíc se nakupuje až v prosinci, kdy je jasné, kolik peněz zbude. I ty společnosti, od kterých 
různé věci nakupujeme, s tím počítají a fakturují zboží až v lednu. 
Starostka – Já to chápu, ale vy jste tu tehdy na zasedání prosila, že ty hračky jsou potřeba a 
myslím si, že se ty hračky měly kopit během roku. 
Havlenová – Nějaké hračky se během roku koupily, ale např. z částky, která se vybrala na 
školném. Není to tak, že bychom nekoupili žádné hračky. 
Tejkl – Dle mého názoru je rozpočet školy dán a je samozřejmě pohyblivý. Pokud se v průběhu 
roku navýší položka energií, tak nelze vzít peníze z účelové dotace. Zkusme tedy společně 
navýšit rozpočet obce tam, kde je potřeba. Pokud ale byla účelově vázaná dotace použita 
k zaplacení energií, tak to není dobře. 
Havlenová – My jsme třeba až teď dostali peníze tady od vás z obce, z kterých jsme zaplatili 
plyn a předtím jsme ho platili z jiných peněz. Když ty peníze ale nemám na účtu tak z jakých 
peněž mám např. ten plyn zaplatit, 
Tekl – a pokud byste dostali celou tu částku 250 tis. Kč dopředu, stejně budete mít ty peníze na 
účtu a budete čekat na konec roku, zda vám na ty energie vyjde. Stejně nekoupíte nic, tedy až 
v lednu. 
Starostka – K tomu Vám paní ředitelko řeknu jedno. Já jsem se ptala školy jestli nepotřebujete 
peníze, že se vůbec neozýváte. Bylo nám to divné, že žádné nepotřebujete. Řešila jsem to 
myslím s paní Jílkovou a na základě toho jste požádali o peníze. Není to tak, že by Vám obec 
peníze neposlala proto, že by to obec nechtěla. 
Beneš – Předpokládám, že každý rok se provádí kontrola účetnictví v ZŠ a MŠ. Byl někdy 
nelezen nějaký problém? 
Starostka – Finanční kontrolu dělala pí Chromcová a spolupracovala s paní Skalickou. Žádný 
problém nebyl, ale myslím, že už byla zahájena další kontrola a domluvili jsme se, že by finanční 
výbor udělal kontrolu položek rozpočtu. 
Beneš – Chci tím jen říct, že se tu teď bavíme o tom, zda dáme škole rezervu, s kterou bude moci 
manipulovat a pokud nebyly zjištěny žádné problémy, tak nechápu, proč by ji neměla dostat. 
Tejkl – Ty peníze tu jsou. 
Beneš – Bavíme se o tom, že by s nimi mohla škola hned manipulovat. Takhle se budou muset 
nejprve sejít lidi tady na obci a budou tu věc řešit a nakonec to stejně samozřejmě schválí. Podle 
mého názoru je to zbytečné. 
Tejkl – Jestli jsem to správně pochopil, tak škole chybějí peníze až na konci roku, když musí 
platit energie, takže k čemu budou peníze v lednu. 
Beneš – Pokud budou ale peníze škole scházet, budou si muset o vše žádat a takhle by to 
nemusela dělat. 
Tejkl – Těch 250 tis. Kč tu bude volných na věci, které budou potřeba a budeme to řešit 
rozpočtovými opatřeními obce. 
Bednář – Myslím si, že to, že rada obce chce, aby tohle přes ní procházelo, není nic špatného. 



Zvláště pokud je tu taková zkušenost, že peníze nebyly využity na to, na co být využity měly. 
Rada se schází každý týden nebo čtrnáct dni a nehrozí tak žádné časové zpoždění. O ty peníze 
určitě nepřijdete, jen budete muset více zdůvodňovat proč a na co je využijete. 
Tejkl – Skutečně, důvodem je, abychom měli větší dohled nad financováním ve škole. Můj 
dojem z přednesu ekonomky školy paní Skalické na zasedání rady obce a sama to otevřeně řekla, 
že „ono se to vždycky nějak udělá, nějak přeleje, aby to vyšlo“, byl takový, že nejde o 
důvěryhodné financování a já jsem hlasoval proto, aby ta částka 250 tis. Kč byla účelově vázána, 
abych věděl, kam ty peníze jdou. 
Šrámek – Položka MŠ, ZŠ - Zelená úsporám ve výši 250 tis. Kč? 
Starostka – Ta částka je určena na projekt, který se připravuje na podání žádosti o dotace do 
programu Zelená úsporám, pokud bude tento dotační titul otevřen. Pokud ne, lze to použít na 
Operační program životního prostředí a jedná se o rekonstrukci obou školních budov s cílem 
ušetřit energie. 
Šrámek – Jedná se pouze o opláštění budovy nebo o jaké opravy? 
Starostka – Dělá se tam energetický audit a ten řekne, co je potřeba na těch budovách udělat, aby 
došlo k ušetření energie a aby to vyhovovalo podmínkám konkrétní dotace. 
Šrámek – A počítá se do budoucnosti s opravami střech na obou budovách? 
Starostka – Zelená úsporám je program, jehož účelem je ušetření energie a s tím jsou spojeny 
různé stavební úpravy jako např. výměna střech obou budov, zateplení, výměna oken v mateřské 
škole apod. Nejsem odborník, ale bude se pro tyto účely dělat energetický audit, který určí, jaké 
úpravy se budou dělat proto, aby vyhovovaly dotačním podmínkám. Předpokládám, že půjde o 
výměnu střech na obou školních budovách. 
Šrámek – A pokud by tomu tak nebylo, bude se to řešit jiným způsobem? 
Starostka – Ano, určitě. 
Šrámek – Položka – nový rozhlas doplatek ve výši 297 tis. Kč? Ten stávající rozhlas se bude 
ještě nějak rozvíjet? 
Starostka – To je doplatek stávající rekonstrukce, který ještě nebyl zaplacen. Bylo domluveno, že 
ta celková částka bude rozložena do několika splátek. 
Šrámek – Jaká je ta celková částka na rozhlas? 
Jašniaková – Asi 600 tis. Kč. 
Šrámek – Položka - příspěvek cvičícím ve výši 50 tis. Kč? To jsou příspěvky pouze těm, kteří si 
o to požádali? 
Starostka – Ano, to jsou žádosti jednotlivých subjektů, které si požádaly o slevu nebo o 
osvobození z nájmu. Pokud vím, jedná se o Cvičení rodičů s dětmi, to je zcela osvobozeno, pak 
jsou osvobozeni nějací mládežníci do výše 50%, TJ Sokol Rudoltice má osvobozenu mládež a 
dorost do výše 50 % a Vodní sporty, kteří jsou zcela osvobozeni. Ale ta částka není úplně přesná, 
že paní Jašniaková? 
Jašniaková – Ano, je to tak. Letos to děláme poprvé, takže se uvidí. 
Šrámek – Položka - příspěvek Sokol Rudoltice ve výši 95 tis. Kč?  
Starostka – To je dotace, kterou navrhujeme pro TJ Sokol Rudoltice. 
Šrámek – My jsme v našem předvolebním programu měli maximální podporu tyto sdružení jako 
např. Sokol nebo hasiči. Chci se tedy zeptat, jestli se jedná pouze o příspěvek pro TJ Sokol nebo 
i pro hasiče? 
Starostka – Příspěvek pro hasiče je zvlášť. 
Šrámek – Dobře. Tohle je tedy dotace na úpravu hřistě apod. 
Starostka – Mám tu připravenou dohodu, která se bude v rámci tohoto bodu schvalovat o 
poskytnutí účelové dotace a je spojena s údržbou čistoty a pořádku autobusových zastávek pro r. 
2011 Je to tak, že 80 tis. Kč je účelová dotace na krytí části provozních nákladů a dokončení 
úprav areálu TJ Sokol Rudoltice v příštím roce a těch 15 tis. Kč je za údržbu autobusových 
zastávek, což běželo i v letošním roce a myslím, že to bylo v pořádku. 
Šrámek – Položka – osvětlení elektřina ve výši 240 tis. Kč a osvětlení opravy 100 tis. Kč. Mně 
osobně se nelíbí, že se v noci nesvítí. Najdou se v obci vůbec opravy osvětlení za 100 tis. Kč. 
Starostka – Veřejné osvětlení se opravuje neustále. 
Jašniaková – Nejde jenom o běžné opravy, ale také o to, že se někdě nějaké nové světlo přidá. 
Suchý – Někde ve zpravodaji si psala, že tím, že se v noci nesvítí, se ušetří 100 tis. Kč. Mně 



přijde částka 100 tis. Kč zanedbatelná. Je pravdou, že okolní vesnice v noci nesvítí. Navíc tím, že 
se světla zapínají a vypínají se osvětlení opotřebovává. 
Šrámek – Položka – cyklostezka osvětlení ve výši 1 mil. Kč. 
Starostka – Na to již bylo výběrové řízení. Samozřejmě se nebude dělat, když není dotace na 
cyklostezku, takže čeká se na to, zda dotaci získáme a pak se k tomu vybuduje osvětlení. 
Osvětlení není uznatelný výdaj z pohledu dotace, tzn. že každá obec, po jejímž katastru bude 
cyklostezka vést, si vybudování osvětlení uhradí ze svého. 
Šrámek – Položka – Zámeček odvodnění ve výši 500 tis. Kč. 
Starostka – To se týká III. etapy výstavby, protože pokud by se měla odvodnit celá lokalita, byla 
by to mnohem vyšší částka. Jde o to, že je tu problém s vodou, která zatéká téměř do všech 
bytových domů a činí na nich škody. Tato částka je spojena s terénními úpravami na III. etapě a 
pokusíme se tam udělat odvodnění, něco jako drenáže. Shání se na to projektant ale již 2 
projektanti to odmítli udělat. Je to velmi problematické, to udělat dodatečně. Bylo nám řečeno, 
že se to mělo udělat před výstavbou. 
Šrámek – Tam ta kanalizační síť je připravena, stačilo jen dokončit to, co bylo rozpracované. 
Starostka – A co je tam připravené? 
Šrámek – Kanalizace. 
Starostka – Bylo mi řečeno, že teď už je kanalizace tak nadimenzovaná, že pokud tam svedeme i 
dešťovou vodu, tak to „bouchne“. 
Šrámek – Nevím, kdo vám to říkal, ale já vycházím z plánu projektanta p. Krále. 
Šrámek – Položka – údržba zeleně, služby ve výši 1 mil. Kč. 
Starostka – To je údržba zeleně v obci. Jedná se o sekání trávy. 
Šrámek – Sekání trávy za 1 mil. Kč? 
Starostka – Ano. 
Šrámek – Kolikrát se tráva seká? 
Starostka – Tak to bohužel nevím. Navrhujete tedy omezení údržby zeleně? 
Šrámek – Já netvrdím, že by se mělo sekat jednou nebo dvakrát. Kdo tu částku vyčíslil? Firma 
Vision? 
Starostka – Ano, samozřejmě. Je to podloženo fakturami a odpracovanými hodinami. 
Šrámek – Dobře, tak to bychom rádi ty faktury a odpracované hodiny viděli. Ta částka se mi zdá 
totiž vysoká. 
Starostka – Není problém. 
Šrámek – Položka – výstražný systém ve výši 80 tis. Kč? Ce se v ní skrývá? 
Starostka – Chtěli bychom tu zavést výstražný systém, který by byl napojen na nový rozhlas. 
Čekáme až bude vyhlášena výzva a požádá se o dotaci. Projekt už je zpracován, takže těch 80 tis. 
Kč je na zpracování projektu. U mostu pod obecním úřadem bude umístěno čidlo, které bude 
signalizovat hrozbu povodně a tak se spustí výstražný systém. Čekáme až bude vypsána výzva 
na dotaci. Měla být vypsána v listopadu ale zatím se tak nestalo.  
Řeháček – U kterého mostu? 
Starostka – U toho mostu pod obecním úřadem. 
Beneš – Předpokládám, že tento systém bude propojen i s hasičárnou? 
Starostka – Ano, určitě. 
Šrámek – Položka – odměny členů zastupitelstva ve výši 880 tis. Kč. Tím jsem chtěl naznačit, že 
jsme se rozhodli, kteří tu sedíme, že svou odměnu darujeme škole třeba právě na ty hračky. Ta 
částka tedy obsahuje tvůj plat a odměny zastupitelům. 
Starostka – Ano. 
Šrámek – Položka - veřejná správa služby ve výši 4 480,30 tis. Kč. 
Starostka – Největší položkou je právní zastoupení obce ve věci obrany dotací. Tato částka se 
počítá z obhajované částky 136 mil. Kč a počítá se podle advokátního tarifu. Je to částka 
neoddiskutovatelná, i přestože se vám to zdá hodně. Celková suma právního zastoupení za tuto 
akci byla kolem 5 mil. Kč. Z toho 4 mil. Kč jsme zaplatili v letošním roce a v této položce je 
něco přes 1 mil. Kč. To co se nestihlo zaplatit, protože jsme nebyli schopni zaplatit 5 mil. Kč 
najednou. S právní zástupkyní je domluven splátkový kalendář. To je vlastně ta největší položka. 
Šrámek – Na právního zástupce bylo vyhlášeno výběrové řízení? 
Starostka – Ano, bylo vyhlášeno ještě za minulého zastupitelstva. 



Šrámek – A v té dohodě se pokračuje? 
Starostka – Ano, ta se prodlužuje.  
Citována dohoda s právní zástupkyní a dále obsah položky rozpočtu VS služby. 
 
Šrámek – Položka - zařízení tělocvičny ve výši 1 350 000 Kč. 
Starostka – To je to, co se v tělocvičně nachází. Ono to ještě není zaplaceno. 
Řeháček – Co obsahuje položka vnitřní správa? 
Jašniaková – To jsou platy obecního úřadu, náklady na plyn a elektřinu. Všechno co se týká 
obecního úřadu. 
Řeháček – To jsou náklady na celou budovu úřadu? Takže, jak je to s tělocvičnou? Vision jí má 
v pronájmu a obec za ní platí energie? 
Jašniaková – Vision má k tělocvičně nájemní smlouvu, která obsahuje i ty energie. 
Beneš – Já se tedy ještě zeptám na položku VS plyn ve výši 450 tis. Kč, to je tedy částka pouze 
za plyn? Není to příliš hodně? 
Jašniaková – Ta částka vychází ze skutečnosti. 
Dotaz – Náklady na energie jsou ve stejné výši jako loni? 
Jašniaková – Ano, ta částka je totožná. 
Dotaz – Škola je plošně téměř stejně velká, ale na energie má náklady menší. 
Tejkl – Vy tedy řešíte, že škola má málo financí na energie nebo že úřad spotřebovává příliš? 
Možná, že by stálo za to udělat nějaký energetický audit na budovu obecního úřadu. Přece jenom 
600 tis. Kč ročně je dost. 
Starostka – Já bych tedy ještě počkala. Okna se vyměnila až v létě, zateplila se část budovy 
obecního úřadu. Počkala bych, až jak se tyto úpravy projeví během letošní zimy. 
Beneš – Já bych se chtěl zeptat na položku – policie ve výši 70 tis. Kč. 
Starostka – Obec s nimi má uzavřenou veřejnoprávní smlouvu. Podmínky jsou takové, že obec 
platí 200 Kč na strážníka/hod. + opotřebení auta, pohonné hmoty. Strážníci nemohou jezdit po 
jednom a tak jezdí ve dvou. Tak je to stanoveno do současné doby. V listopadu mě oslovilo 
město Lanškroun s tím, že pokud chceme pokračovat, uzavřeme ke smlouvě dodatek. S paní 
starostkou to bylo předjednáno na dobu neurčitou za stejných podmínek jako dosud. Rada obce 
Rudoltice dodatek schválila, ale pak to šlo ke schválení Radou města Lanškrouna, kde to 
neprošlo s tím, že tyto podmínky jsou pro ně neakceptovatelné a že chtějí za hod. více. Skončilo 
to tak, že smlouva byla prodloužena pouze do března příštího roku a město Lanškroun počítá, jak 
vysoká by ta částka měla být. Otázkou je jak vysoká ta částka bude a pokud to bude nějaká 
obrovská částka, bude potřeba se zamyslet nad tím, zda pokračovat či ne. Chystám se za 
velitelem Policie ČR, abych ho seznámila s tím, že se může stát, že naše spolupráce s městkou 
policií skončí. Otázkou je jak se k tomu Policie ČR postaví a jestli nám budou schopni ty služby 
poskytovat. Nakonec po nás mohou chtít příspěvek na provoz. 
 
 
Paní Macháčková seznámila zastupitele obce a přítomné se svou připomínkou k rozpočtu 
týkající se publikace „Dějiny Rudoltic a jejich majitelů“, jejímž autorem je Dr. Werner Switil 
z Vídně. 
 
K dané věci bylo vzneseno mnoho dotazů ze strany zastupitelů i přítomných občanů. Diskuse 
byla ukončena s tím, že zastupitelé by chtěli získat více informací o dané publikaci a jejím 
financování. 
 
V 20.30 hod. odešel zastupitel Šrámek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011, zveřejněný 
v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, 
v platném znění, na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu Rudoltice. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2011 takto: 



celkové příjmy rozpočtu ve výši    26 589,3 tis. Kč 
celkové výdaje rozpočtu ve výši    21 789,3 tis. Kč 
financování ve výši        4 800 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje příspěvky pro příspěvkové organizace: 
Stavby Rudoltice ve výši     20 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši            1 040 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL RUDOLTICE  
ve výši 95 tis. Kč. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí účelové dotace a údržbě 
čistoty a pořádku autobusových zastávek pro rok 2011 mezi obcí Rudoltice a TJ SOKOL 
RUDOLTICE a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být překročen 
jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů schváleného 
rozpočtu roku 2011. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách výdajů povoluje. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  8  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  4 (Suchý, Havlenová, 
Řeháček, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

7) Kompetence rady obce v souvislosti s prováděním rozpočtových opatření 
 
Starostka – Dle ust. § 102 odst. 2 písm. a) platí, že je radě obce vyhrazeno zabezpečovat 
hospodaření obce podle schváleného rozpočtu, provádět rozpočtová opatření v rozsahu 
stanoveném zastupitelstvem obce. 
 
Paní účetní Jašniaková vypracovala návrh kompetencí rady obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření, a to dle platné právní úpravy. Paní účetní specifikuje rozsah navrhované 
kompetence rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových opatření. 
 
Dotaz – Ta částka 500 tis. Kč je stanovena z praxe nebo záleží na rozpočtu? 
Jašniaková – Celou věc jsme konzultovali s Bc. Slavíkem při auditu Krajského úřadu 
Pardubického kraje, který tu v letošním roce prováděli. Tato částka je také uvedena v publikaci 
paní Ivany Schneiderové „Rozpočtová skladba v roce 2010“. 
Tejkl – Ta částka 500 tis. Kč je na každé opatření nebo na celý rok? 
Starostka – Na každé opatření. Každé to opatření nesmí být vyšší než 500 tis. Kč. 
 
Beneš: Já si myslím, že ta částka 500 tis. Kč je příliš vysoká a vznáším tedy protinávrh 
v následujícím znění. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 100 000 Kč včetně v těchto případech: 

a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo 
b) jsou-li vyvolaná organizačními nebo věcnými změnami, pokud tyto změny nevyvolávají 

další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce) 
 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech: 



a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je 
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné úhrady 

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován. 

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě 
obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  1 (Beneš)  
PROTI:  2 (Bednář, Just) 
ZDRŽEL SE:  9 

Usnesení nebylo schváleno. 
 
Starostka – Paní Jašniaková pomůže Vám v té operativnosti těch 100 tis. Kč? 
Jašniaková – Tak alespoň trochu by to pomohla, ale myslím, že ta vyšší částka by byla lepší. 
Starostka – Pokud je tedy pro paní Jašniakovou výhodnější vyšší částka, budu na ni trvat. Není to 
tak, že si rada chce něco usurpovat. Toto se provádí z důvodu operativnosti. Dnes jsme 
schvalovali deváté rozpočtové opatření obce a museli bychom se v zastupitelstvu scházet jen 
z toho důvodu, že bychom chtěli schválit rozpočtové opatření. Usnesení rady obce jsou veřejná, 
není to tak, že bychom chtěli něco tajit. 
Dotaz – O všem tedy rozhoduje rada? 
Starostka – Ne. Zákon o obcích jasně stanoví vyhrazené pravomoci zastupitelstva obce a 
vyhrazené pravomoci rady obce. To jsme si nevymysleli. Vše, co není vyhrazeno, přechází na 
radu obce, pokud si to zastupitelstvo nevyhradí, tzn. že pokud přijde někdo ze zastupitelů a 
řekne, že si chce vyhradit něco, co není výhradní pravomocí rady, bude se o tom tady hlasovat. 
To, že tu jednáme o kompetencích rady, opět vychází ze zákona a zákon jasně říká, že rada obce 
může provádět rozpočtová opatření v rozsahu stanoveném zastupitelstvem obce. 
Dotaz – My jen možná úplně nechápeme, co je to rozpočtové opatření, že se jedná o nějaké 
navyšování rozpočtu, ale ono to tak není, že? 
Jašniaková – Jedná se o přesun financí z různých kapitol na jiné kapitoly, kde jsou ty finance 
potřeba. Jedná se pouze o přesun, není to tak, že by se příjmy či výdaje navyšovaly. 
Starostka - Konkrétně zastupitelé mají právo nahlížet do zápisu z jednání rady tzn. že se dočtou i 
věci, které v usneseních nejsou a nejsou zveřejněny na webu. Ty zápisy jsou tady předloženy a 
budou tu každé zastupitelstvo a mimo zasedání zastupitelstva má každý zastupitel právo do nich 
nahlédnout a vznést námitku. 
Dotaz – Ale s tím rozhodnutím už nic udělat nemohou? 
Starostka – Samozřejmě mohou pak na zastupitelstvu vznést připomínku a mohou podat návrh 
na změnu. 
Tejkl – Jakýkoli zastupitel může požádat o svolání zastupitelstva, tzn. že pokud nahlédne do 
nějakého zápisu rady a něco se mu nezdá, může svolat zastupitelstvo. 
Starostka – Pokud se 1/3 zastupitelů rozhodne, že chce svolat zastupitelstvo, požádá starostu 
obce a ten je povinen ho ze zákona svolat. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 
Sb., ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění jednotlivých rozpočtových 
opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech: 

c) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo 
d) jsou-li vyvolaná organizačními nebo věcnými změnami, pokud tyto změny nevyvolávají 

další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce) 



 
Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen v případech: 

c) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je 
vázáno penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika 
z neoprávněné úhrady 

d) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože 
výdaj musí být realizován. 
 

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě 
obce. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  11  
PROTI:  1 (Beneš) 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

8) Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Rudoltice 
 
Starostka – Na veřejném zasedání zastupitelstva obce dne 29.4.2010 bylo rozhodnuto o o 
pořízení změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice,  já jsem byla určena pro spolupráci 
s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice a dále byla schválena  žádost obce o 
pořizování změny územního plánu obecním úřadem s rozšířenou působností – Městským úřadem 
Lanškroun. 
 
Dále byla v této souvislosti schváleno uzavření smlouvy o dílo č. 2010-1 mezi obcí Rudoltice 
jako objednatelem a ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS se sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem je změna č. 2 Územního plánu obce Rudoltice s tím, že 
úhradu nákladů za zpracování změny č. 2 ÚPO Rudoltice ponese v plné výši iniciátor změny č. 
2, tj. JSK s.r.o. Moravská Třebová. 
 
Městský úřad v Lanškrouně (pořizovatel) zpracoval na základě rozhodnutí zastupitelstva obce 
Návrh zadání změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, projednal jej a na základě uplatněných 
připomínek, požadavků a podnětů ve spolupráci s určeným zastupitelem obce upravil návrh a 
čistopis Zadání změny č. 2 ÚP obce Rudoltice nyní předkládá ke schválení Zastupitelstvu obce 
Rudoltice. 
 
Každý ze zastupitelů dostal před sebe grafické znázornění měněných lokalit včetně tabulky 
s popisky o žadateli, parcele, stávajícího využití a požadovaného využití. Barevně jsou označeny 
změny oproti původnímu návrhu – preškrtnuté lokality žlutě vyznačené byly vyjmuty a 
červeným písmem jsou vyznačeny nové změny. 
 
Starostka obce přednáší zastupitelům jednotlivé lokality. 
 
 
 



Žadatel Parcela Stávající  využití Požadované  využití 

1   Bauer Milan 
     Bauerová Johanová Jana 

4068  orná p 
4069  t.t.p. 

zemědělsky obděl. plochy 
plochy krajinné zeleně 

území smíšeného bydlení venk. typu 
území smíšeného bydlení venk. typu 

2   Šindela Milan 4288/1  orná p. plochy urbanistické zeleně území smíšeného bydlení venk. typu 

+ území drobné výroby a výr. služeb 

3   TT KART v.o.s. 18/1  t.t.p. úz. občanského vybavení a plochy 
urbanistické zeleně 

území smíšeného bydlení venk. typu 

4   Tejkl Jan Ing. 18/6  t.t.p. plochy urbanistické zeleně území čistého bydlení venk. typu 

5   Jehlička Miroslav 4483  orná p. zemědělsky obděl. plochy území smíšeného bydlení venk. typu 

6   Mačátová Helena 4212  t.t.p. 
4213  t.t.p. 
4229  ost. pl. 

zemědělsky obděl. plochy 
zemědělsky obděl. plochy  
plochy urbanistické zeleně 

úz. drobné výroby a výrob. služeb 
úz. drobné výroby a výrob. služeb 
úz. drobné výroby a výrob. služeb 

7   Kobza Zdeněk 
     Kobzová Jiřina 

2583/1  orná p. 
2583/6  orná p. 

zemědělsky obděl. plochy 
zemědělsky obděl. plochy 

území čistého bydlení venk. typu 
území čistého bydlení venk. typu 

8   Diblík Karel Ing. , Diblík       
Jaroslav Ing. 

688/1  t.t.p. 
 

plochy urbanistické zeleně území smíšeného bydlení venk. typu 

9   Šutor Milan 767/1  t.t.p. 
4464..t.t.p. 
4469..t.t.p. 

 
plochy urbanistické zeleně a plochy 
krajinné zeleně 

 
území smíšeného bydlení venk. typu 

10  Šutor Milan 728  t.t.p. zemědělsky obděl. plochy území čistého bydlení venk. typu 

11 Obec Rudoltice 

 

 

 
Město Lanškroun 

4221..orná p. 
4222/1..orná p. 
4222/2..orná p. 
4220  orná p. 
4189  orná p. 
+ 4297 orná p. 

sportovní plochy 
sportovní plochy 
sportovní plochy 
sportovní plochy 
sportovní plochy 
území technického vybavení 

území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti  
území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti 
území občanské vybavenosti 

12  TRADING M&K, a.s. 4387  orná p. zemědělsky obděl. plochy území průmyslové výroby 



Starostka – Celou změnu územního plánu hradí investor obchodně – společenského centra. 
Původně obec uvažovala o tom, že udělá nový územní plán, ale pak přišel tento návrh s tím, že 
potřebují změnu územního plánu právě pro tyto účely a že jsou ochotni celou tu změnu zaplatit a 
že jsou ochotni do ní zahrnout vše, co navrhneme za podmínky, že to nebude tu změnu jako 
takovou komplikovat. 
Tejkl – Kolik stojí taková změna územního plánu? Kolik jsme takhle ušetřili? 
Starostka – To přesně nevím, změnu ÚP dělám poprvé, ale když jsme chtěli dělat nový území 
plán, tak se počítalo s cca. 500 tis. Kč. Jinak pořizovatelem této změny je Městský úřad 
v Lanškrouně. Je to klasický průběh. Buď si to dělá obec sama nebo požádá obec s rozšířenou 
působností, což je pro nás Městský úřad v Lanškrouně, který má stavební úřad. Bývalé 
zastupitelstvo zvolilo mou osobu jako zástupce určeného projednáváním této věci s MěÚ 
v Lanškroun. Pokud schválíme tento čistopis zadání změny územního plánu tak se „rozjede“ 
projednávání s všemi dotčenými orgány. Byly stanoveny určité podmínky, které musí být 
splněny, aby změna prošla. Ptala jsem se na MěÚ Lanškroun jak dlouho by to mohlo trvat a bylo 
mi odpovězeno, že 4,5 - 7 měsíců. Investor má zájem o to, aby to bylo co nejdříve. 
Řeháček – Celá ta plocha, která je označena pro výstavbu obchodně – společenského centra bude 
celá zastavěna? Původně tam byla sportovní plocha. 
Starostka – Ne, zastavěno to celé nebude. Sportovní plocha tam zůstala, dál za touto plochou. 
Řeháček – Už se ví jaké prodejny tam budou stát? 
Starostka – Mluvila jsem se zástupcem investora. Společnost AVEX, což je hobby centrum nebo 
baumarkt, by to prý brala. Druhá prodejna by se měla zaměřit na potraviny ale konkrétní jméno 
není známo. 
Tejkl – Jakou možnost má obec zasáhnout do toho jaké prodejny tam budou stát? 
Starostka – Je to s nimi tak dohodnuto, že my budeme moci mluvit do toho, co v té lokalitě bude 
stát. Do té doby než neprodáme ty pozemky, tak nic nemohou stavět. Já bych dokonce chtěla 
regulovat i poměr skladových a prodejních ploch. Regulativem ve změně územního plánu lze 
ovlivnit poměry těchto ploch. 
Řeháček – Jaká je cena těch pozemků? 
Starostka – To si netroufnu odhadnout. Bude na to vyhotoven znalecký posudek z oboru ceny a 
odhady nemovitostí. 
Řeháček – Jaké ohlasy na to mají občané Zámečku? 
Starostka – Já jsem zatím slyšela pouze kladné ohlasy. 
Bednář – Chtěl jsem se zeptat na totéž, spíše na ohlasy těch obyvatel z bytových domů. Já v tom 
nevidím jediné negativum. 
 
V 21.30 hod. se vrátil zastupitel Šrámek. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo Zadání změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, 
předložený pořizovatelem Městským úřadem v Lanškrouně. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Zadání změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, jež je 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  12  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  1 (Šrámek) 

Usnesení bylo schváleno. 
 

8a) Kontrola naplnění dotačních podmínek stanovených obci při poskytnutí státní dotace na II. 
etapu bytové výstavby na Zámečku (SFRB) 
 
Starostka – Dne 3.11.2010 proběhla druhá fyzická kontrola naplnění podmínek smlouvy o 
poskytnutí dotace z prostředků SFRB na výstavbu nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené 



osoby dle NV č. 146/2003 Sb. Kontrola byla zaměřena na nájemní smlouvy na byty, vystavěné ve 
II. etapě, tzn. na byty v domech čp. 611-618, tzn. nájemní smlouvy ke 104 bytovým jednotkám. 
 
Konstatovány protokoly o fyzické kontrole a kontrolní zjištění. 
 
Kontrolnímu orgánu byly na výzvu předloženy všechny nájemní smlouvy včetně formulářů 
s příjmy i prohlášení o tom, že nájemci a zároveň i další členové domácností nemají vlastnické nebo 
spoluvlastnické právo k bytovému domu, rodinnému domu nebo k bytu, ani je neužívají právem 
odpovídajícím věcnému břemeni.. 
 
Kontrolní zjišt ění: U dvou bytových jednotek v domě čp. 615 nebyly kompletní příjmy, 
nájemní smlouva byla v těchto případech uzavřena již 27.2.2007! Protože všechny ostatní 
nájemní smlouvy, uzavřené k bytům vystavěných ve II. etapě (čp. 611-618) byly shledány bez 
závad, bylo obci umožněno zpětně tuto chybu napravit. 
 
Kontrolnímu orgánu byla dále na výzvu předložena všechna kolaudační rozhodnutí a smlouvy o 
dílo. Předmětem kontroly dne 3.11.2010 nebyla kontrola faktur, ani nebyla v rámci tohoto 
kontrolního dne řešena problematika výběrového řízení.  
 
Konstatován protokol z PRVNÍ fyzické kontroly ze dne 14.11.2007, při které byly zjištěny chyby 
v doložených příjmech u velkého počtu bytů. 
 
Šrámek – O jaké konkrétní chyby se jednalo? 
Starostka – U dvou nájemníků nebyly dostatečně doloženy příjmy. Nyní je to už v pořádky, chyby 
jsme napravili. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokoly o druhé fyzické kontrole naplnění podmínek smlouvy 
o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu nájemních bytů 
v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb., a to ohledně II. etapy bytové 
výstavby v lokalitě Zámeček, tj. celkem 104 nájemních bytů, provedené dne 3.11.2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

8b) Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně (STAVBY Rudoltice – ÚOHS) 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce na vědomí rozsudek Nejvyššího správního soudu 
v Brně, č.j.2 Afs 128/2009-66 ze dne 27.10.2010. Jedná se o soudní spor, který byl vyvolán 
bývalým starostou p. Kolomým v měsíci dubnu 2008, stejně jako další žaloba se stejnými 
účastníky, kterými jsou STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace jako žalobce a Úřad pro 
ochranu hospodářské soutěže jako žalovaný. Příspěvková organizace obce se těmito žalobami 
domáhala zrušení rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, resp. jeho předsedy, 
kterými byla napadena z porušení zákona o veřejných zakázkách, když nevyhlásila výběrové 
řízení na veřejnou zakázku - výstavbu bytových jednotek a technické infrastruktury v období, 
specifikovaném v rozhodnutích. Za toto pochybení jí byla uložena pokuta v celkové výši 
100 000 Kč + 1000 Kč náklady řízení, což příspěvková organizace v plné výši uhradila.  
 
Dne 19.5.2009 byl soudní spor v první instanci rozhodnut Krajským soudem  v Brně, a to tak, že 
byla žaloba zamítnuta a soud tak přisvědčil Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže. STAVBY 
Rudoltice podaly opravný prostředek proti tomuto rozsudku – v tomto případě jde o tzv. kasační 



stížnost ke kasačnímu soudu – Nejvyššímu správnímu soudu v Brně, který dne 27.10.2010 
kasační stížnost zamítl a potvrdil tak rozsudek krajského soudu. Proti tomuto rozsudku již není 
odvolání přípustné. Je tedy již najisto postaveno, že byl v této věci porušen zákon ze strany 
příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice.  
 
Je třeba dále konstatovat, že po celou dobu vedení tohoto sporu byla příspěvková organizace 
STAVBY Rudoltice zastupována právním zástupcem, jehož výběr provedl bývalý starosta 
Kolomý, a to JUDr. Rudolfem Skoupým. 
 
S ohledem na skutečnost, že byla z důvodu porušení zákona příspěvkové organizaci zřízené obcí 
uložena pokuta ve výši 100 000 Kč, která byla v plné výši uhrazena, má příspěvková organizace 
za povinnost zabývat se náhradou škody, která v důsledku porušení zákona příspěvkové 
organizaci vznikla. 
 
Konstatována Zřizovací listina příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice ze dne 18.11.2000, 
dle které je statutárním orgánem organizace vedoucí, kterým byl až do 1.7.2008 pan Jaroslav 
Suchý. Zřizovací listina organizace byla schválena dne 20.9.2000 Zastupitelstvem obce 
Rudoltice. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské 
soutěže, č.j. S105/2007/VZ-10670/2007/540-MČ ze dne 9.7.2007; Rozhodnutí předsedy Úřadu 
pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 141/2007/02-02745/2008/310-Ku ze dne 5.2.2008; 
Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 19.5.2009, č.j. 62 Ca 29/2008-42, a Rozsudek 
Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 27.10.2010, č.j. 2 Afs 128/2009-66. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

9) Zřízení Kontrolního a Osadního výboru Zastupitelstva obce Rudoltice 
 
Volba předsedy kontrolního výboru 
 
Starostka: Po neúspěšné volbě kontrolního výboru na ustavujícím zasedání dne 7.11.2010 opětovně 
vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy kontrolního výboru.  
 
Jednání bylo v 21.55 hod. přerušeno. 
 
Jednání opětovně zahájeno v 22.00 hod. 
 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou kontrolního výboru paní Ivu Stránskou. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO:  9 
        PROTI:  0 

ZDRŽEL SE:  4 (Suchý, Šrámek, 
Havlenová, Stránská) 

        Usnesení bylo schváleno. 
 



Volba členů kontrolního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy kontrolního výboru. 
Připomínám, že na ustavujícím zasedání zastupitelstva byl již schválen celkový počet členů KV, a 
to 3. Je tedy třeba dovolit 2 členy. 
 
Zastupitelka Stránská navrhla, aby se členy kontrolního výboru stali pan Michal Řeháček a pan 
Roman Beneš. Tito však tuto nabídku odmítli. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy kontrolního výboru paní Jitku Šabatovou a pana Milana 
Patočku.  
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 
        PRO:  12 
        PROTI:  0 
        ZDRŽEL SE: 1 (Suchý) 

        Usnesení bylo schváleno. 
 
Starostka obce navrhuje na základě doporučení Rady obce Rudoltice uložit nově zřízenému 
Kontrolnímu výboru provedení kontroly celého období roku 2010, a to: plnění usnesení 
zastupitelstva obce, dodržování právních předpisů obecním úřadem, kontrolu činnosti jiných výborů 
a komisí, a to nejpozději do konce roku 2010. 
 
§ 118 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení): 
„ Výbor plní úkoly, kterými jej pověří zastupitelstvo obce. Ze své činnosti odpovídá výbor 
zastupitelstvu obce.“ 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva obce Rudoltice provedení 
kontroly celého období roku 2010, a to: plnění usnesení zastupitelstva obce, dodržování právních 
předpisů obecním úřadem, kontrolu činnosti jiných výborů a komisí, a to nejpozději do konce roku 
2010. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Osadní výbor 
 
Starostka obce – Již na ustavujícím zasedání jsem zveřejnila záměr navrhnout zastupitelstvu 
obce založení osadního výboru, a to pro lokalitu Zámeček. 
 
Zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
§ 120 
 
 (1) V částech obce může zřídit zastupitelstvo obce osadní nebo místní výbory (dále jen 
"osadní výbor"). Osadní výbor má minimálně 3 členy. Počet členů osadního výboru určí 
zastupitelstvo obce. 
  
 (2) Členy osadního výboru jsou občané obce, kteří jsou přihlášeni k trvalému pobytu v té 



části obce, pro kterou je osadní výbor zřízen, a jsou určeni zastupitelstvem obce. 
  
 (3) Předsedu osadního výboru zvolí zastupitelstvo obce z řad členů osadního výboru. 
 
§ 121 
 
 (1) Osadní výbor je oprávněn 
a) předkládat zastupitelstvu obce, radě obce a výborům návrhy týkající se rozvoje části obce a 
rozpočtu obce, 
  
b) vyjadřovat se k návrhům předkládaným zastupitelstvu obce a radě obce k rozhodnutí, pokud 
se týkají části obce, 
  
c) vyjadřovat se k připomínkám a podnětům předkládaným občany obce, kteří jsou hlášeni k 
trvalému pobytu v části obce, orgánům obce. 
  
 (2) Požádá-li předseda osadního výboru na zasedání zastupitelstva obce o slovo, musí mu 
být uděleno. 
 
Starostka navrhuje zřízení výboru o pěti členech, které má předjednané. 
 
Zastupitel Šrámek navrhuje zřízení osadního výboru, a to v počtu 7 členů s tím, že může dnes 
můžeme schválit 5 členů a další se mohou schválit dodatečně. 
 
Starostka bere svůj návrh zpět. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje osadní výbor, který bude sedmičlenný. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
Volba předsedy osadního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na funkci předsedy osadního výboru.  
 
Byly podány následující návrhy: 
 
Starostka: Do funkce předsedy osadního výboru navrhuji zvolit pana Petra Konečného. 
 
Jiného návrhu nebylo. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou osadního výboru pana Petra Konečného. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  10  
PROTI:  1 (Šrámek) 
ZDRŽEL SE:  2 (Suchý, Beneš) 

Usnesení bylo schváleno. 
 



Volba členů osadního výboru 
 
Starostka: Vyzývám členy zastupitelstva k podávání návrhů na členy osadního výboru. 
 
Byly podány následující návrhy: 
 
Starostka: Do funkce člena osadního výboru navrhuji zvolit p. Krasavu Šerkopovou, Miroslava 
Szlamu, Michala Hurta a Josefa Votavu. 
 
Další návrhy podány nebyly. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy osadního výboru p. Krasavu Šerkopovou, Miroslava 
Szlamu, Michala Hurta a Josefa Votavu. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 
10) Prodej st. p. č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
Starostka obce předkládá zastupitelstvu obce záměr prodeje st.p.č. 82, který předešlé zastupitelstvo 
obce zveřejnilo  ve dnech 11. – 27.10.2010. Tuto stavební parcelu obec odkoupila od PF ČR za 
kupní cenu 60 580 Kč, stanovenou ZP, který nechal zpracovat PF ČR. Současně byla 
zastupitelstvem obce schválena smlouva o budoucí smlouvě kupní mezi obcí a P.N., který uhradil 
obci kupní cenu při podpisu této smlouvy o budoucí smlouvě kupní.  
 
Prodej stavební parcely č. 82 panu P.N. je na základě doporučení rady obce předkládán 
zastupitelstvu obce ke schválení. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se záměrem obce prodat st. p. č. 82 o výměře 958 m2, 
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 Rudoltice schvaluje prodej st. p. č. 82, zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ 
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, p. P.N., bytem XXX, 
za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 60 580 Kč, stanovenou znaleckým posudkem, 
zpracovaným PF ČR pro účely prodeje pozemku obci Rudoltice dne 13.7.2010. 
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členů komisí rady obce 
 
Starostka předkládá na základě doporučení rady obce návrh na stanovení odměn členům a 
předsedům komisí rady obce, které lze stanovit třemi způsoby.  

1) měsíční odměny obdobně jako u výborů  - rozhoduje zastupitelstvo 
2) dohody o provedení práce – rozhoduje rada 



3) darovací smlouvy – rozhoduje rada 
 

Rada obce Rudoltice doporučuje zastupitelstvu stanovit odměny členů komisí obdobně, jako tomu 
bylo v minulém volebním období, tzn. stanovení měsíčních odměn obdobně jako u výborů, o čemž 
rozhoduje zastupitelstvo obce. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise rady 
obce odměnu ve výši 400 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 
předsedy komise. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena komise rady obce 
odměnu ve výši 300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce člena 
komise. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

12) Stížnosti 
 
Starostka – Od posledního zasedání zastupitelstva, vyjma ustavujícího, (30.9.2010), byly podány 
2 stížnosti. 
 
16/2010 – Stížnost pana P.S. ze dne 27.11. 

- stížnost se týká společnosti RK Mouřenín – Panu S nebylo odpovězeno na 
připomínky k vyúčtování, nikdo jej nekontaktoval a připomínky neřešil; dále nebyli 
v domě informováni o odečtech společného elektroměru (vyúčtování ČEZ) a 
vodoměrů (vyúčtování VAK) 

Stížnost vyřízena, odpověď na jeho připomínky byly RK Mouřenín zaslány písemně poštou po 
urgenci obce. 
 
17/2010 – Stížnost na obyvatele domu čp. 610 paní Z. a pana Š. 

- stížnost podána dne 7.12.2010, svoláno jednání na 20.12.2010 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich způsob řešení. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

13) Různé 
 

•  Informace z jednání DSO Lanškrounsko 
 
Starostka - Jednání DSO Lanškrounsko proběhlo v novém složení po komunálních volbách poprvé 
dne 13.12.2010.  Na další období proběhla volba orgánů svazku obcí.  
 
Předsedkyně svazku:   Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Lanškroun 



Místopředsedkyně svazku:  Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice 
Členové rady svazku:  Miroslava Fojtů, starostka obce Luková 
                                   Petr Helekal, starosta obce Dolní Čermná 
                                  Mgr. Vladimír Žák, starosta obce Tatenice 
 
Kontrolní komise:   Martin Betlach, starosta obce Čenkovice 

      Ing. Kristýna Indrová, starostka obce Strážná 
   Jiří Marek, starosta Horní Třešňovec 

 
Dále byl schválen poplatek každé obce za účast ve svazku ve stejné výši jako v letošním roce, tj. 
22 Kč/občana. Rozpočet svazku nebyl předložen ke schválení, a proto bylo schváleno 
rozpočtové provizorium. 
 
Jedním z hlavních bodů jednání byl projekt cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová. Projekt 
nadále samozřejmě pokračuje, v příštím roce (nejpozději do 18.3.2011) bude podána opětovná 
žádost o poskytnutí dotace na I. etapu cyklostezky, tzn. Lanškroun – Zámeček – Rudoltice.  
 
Konstatována Pravidla pro poskytování příspěvků na výstavbu a údržbu cyklistických stezek 
z rozpočtu SFDI pro rok 2011. Maximální výše poskytnutého příspěvku je stanovena na 65 % (v 
roce 2010 to bylo 70 %). 
Konstatován rozpočet SFDI na rok 2011, ze kterého vyplývá, že na poskytování příspěvků na 
výstavbu a údržbu cyklistických stezek je uvolněna částka 240 milionů Kč (v roce 2010 to bylo 
190 milionů Kč). 
 
V případě poskytnutí dotace se i nadále počítá s dofinancováním v poměru 3/10 – města 
Lanškroun a Česká Třebová, 1/10 – Rudoltice, Damníkov, Třebovice a Rybník. 
Na středu 22.12.2010 je svoláno jednání, kde bude projednávána další – II. etapa cyklostezky, 
tzn. Rudoltice – Česká Třebová. 
 
Dále bylo hovořeno o projektu svazku – Drobná architektura Lanškrounska, kdy lze obci 
poskytnout dotaci až do výše 70 % nákladů na nejrůznější opravy drobných památek v obci. 
 
Šrámek – O jakou část té cyklostezky se v hodnotě 10, 5 mil. Kč jedná? 
Starostka – Je to úsek Lanškroun – Zámeček – Rudoltice. 
Bednář – Existuje nějaký náhled cyklostezky? 
Starostka – Ano, existuje. Máme ho tu. Dne 22. prosince 2010 proběhne další jednání DSO a to 
už ohledně II. etapy cyklostezky Rudoltice – Česká Třebová. Těchto jednání se zúčastní dotčené 
obce, což je Lanškroun, Rudoltice, Damníkov, Třebovice, Rybník a Česká Třebová. 
Dofinancování je takové, že město Lanškroun a Česká Třebová bude financovat 3/10 každé 
město a ostatní obce v jedné 1/10. 
Beneš – Kudy cyklostezka povede? 
Starostka – Kopíruje silnici I. třídy, pak se stáčí do vesnice u autoservisu p. Tejkla a končí na 
dráze. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání DSO Lanškrounsko. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

•  eGON Centrum Lanškroun 



 
Starostka - Město Lanškroun získalo v roce 2010 dotaci na provoz eGON Centra. Tento projekt 
potrvá do léta roku 2013. V rámci eGON Centra se budou moci školit úředníci, zastupitelé a 
zaměstnanci příspěvkových organizací obcí základního typu z obvodu měst Lanškroun a Česká 
Třebová, všechna školení jsou bezplatná. Témata jednotlivých školení v roce 2011 jsou např. 
Power Point pro začátečníky, eGovernment, práce s el. dokumenty, obecné základy práce 
s portálem Czech POINT, veškeré moduly Czech POINTu, vidimace a legalizace, 
administrativní bezpečnost a certifikační politika, zaručený el. podpis, informační systém 
datových schránek, elektronické spisové služby.  
Kdo ze zastupitelů, příp. zaměstnanců příspěvkových organizací bude mít zájem zúčastnit se 
nějakého školení, nechť se nahlásí na podatelně obecního úřadu. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně možností eGON Centra v Lanškrouně. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

•  Školení zastupitelů k zákonu o obcích + beseda 
 
Starostka – obec ve spolupráci s právní zástupkyní Mgr. Janou Hamplovou připravuje také 
seminář na téma zákon o obcích v každodenní praxi a související právní vztahy - informace, 
dotace, smlouvy, které bude nabídnuto i okolním obcím. Součástí tohoto semináře se plánuje 
beseda se zástupcem společnosti TRANSPARENCY INTERNATIONAL. 
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaném semináři na téma zákon o 
obcích v každodenní praxi a související právní vztahy. 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 

• Čerpání rezervního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice 
 
Havlenová – My jsme v tomto roce požádali o čerpání z investičního do rezervního fondu 
z důvodu nákupu konvektomatu do školní jídelny. Jelikož se nám podařilo zakoupit konvektomat 
levněji k žádnému čerpání nedošlo.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že se plánované čerpání z rezervního fondu na nákup 
konvektomatu se v roce 2010 neuskutečnilo. 
 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:  13  
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  0 

Usnesení bylo schváleno. 
 



14) Diskuse 
 

Dotaz - Kdo kontroluje věcnou správnost fakturace Visionu vůči obci? 
Starostka - Za to ručí jednatel. Dle mého názoru by mohl kontrolu provést kontrolní nebo 
finanční výbor. 
 
Starostka obce vyzvala jednatelku spol. VISION k předložení seznamu největších závad za 
poslední období na obecních bytech včetně fotografií. 

 
 
 
 

Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce  
 
Ověřili: Michal Řeháček 
  Iva Stránská



Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/16/12/10 
 

1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Michala Řeháčka a Ivu Stránskou a 
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

2) Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
 

1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 
5) Rozpočtová opatření obce a PK – úpravy rozpočtu na rok 2010 
6) Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011 
7) Kompetence rady obce v souvislosti s prováděním rozpočtových opatření 
8 )Zadání změny č. 2 Územního plánu obce Rudoltice 

8a) Kontrola naplnění dotačních podmínek stanovených obci při poskytnutí státní dotace na 
II. etapu bytové výstavby na Zámečku (SFRB) 

8b) Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně (STAVBY Rudoltice – ÚOHS) 
9) Zřízení Kontrolního a Osadního výboru Zastupitelstva obce Rudoltice 
10 )Prodej st. p. č. 82 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
11) Rozhodnutí o odměnách za výkon funkce členů komisí rady obce 
12 )Stížnosti 
13 )Různé 
• Informace z jednání DSO Lanškrounsko 
• eGON Centrum Lanškroun 
• Školení zastupitelů k zákonu o obcích + beseda 
• Čerpání z investičního a rezervního fondu ZŠ a MŠ Rudoltice 
14) Diskuse 
 

3) Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva obce 
Rudoltice. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 
s účinností od 1.1.2011, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje starostku a místostarostku obce k podpisu jednacího 
řádu. 

4) Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo s Rozpočtovým opatřením Pardubického kraje  
č. 10038, č. 10048 a č. 218 a dále s Rozpočtovým opatřením obce Rudoltice č. 9/2010. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření Pardubického kraje č. 10038, 
týkající se neinvestiční dotace na volby do ZO a 1/3 Senátu PČR, dále Rozpočtové opatření 
Pardubického kraje č. 10048, týkající se neinvestiční dotace na sčítání lidu a Rozpočtové 
opatření č. 218, týkající se neinvestiční dotace na obnovu a výchovu porostů, jež jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 9/2010, 
týkající se dotace na pěstební činnost, na sčítání lidu, příspěvku DSO Lanškrounsko, 
přesunů ve výdajových položkách a převodu z hospodářské činnosti obce, jež je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 

5) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 2011, 
zveřejněný v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 
územních rozpočtů, v platném znění, na fyzické i elektronické úřední desce Obecního úřadu 
Rudoltice. 
 
 



Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje rozpočet obce Rudoltice pro rok 2011 takto: 
celkové příjmy rozpočtu ve výši    26 589,3 tis. Kč 
celkové výdaje rozpočtu ve výši    21 789,3 tis. Kč 
financování ve výši        4 800 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje příspěvky pro příspěvkové organizace: 
Stavby Rudoltice ve výši     20 tis. Kč 
ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši            1 040 tis. Kč 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL 
RUDOLTICE ve výši 95 tis. Kč. 
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí účelové dotace a 
údržbě čistoty a pořádku autobusových zastávek pro rok 2011 mezi obcí Rudoltice a TJ 
SOKOL RUDOLTICE a pověřuje starostku obce k jejímu podpisu. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí být 
překročen jim stanovený objem provozních a investičních výdajů dle jednotlivých paragrafů 
schváleného rozpočtu roku 2011. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých položkách 
výdajů povoluje. 
 

6) Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 
128/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady obce k provádění jednotlivých 
rozpočtových opatření v následujícím rozsahu: 
do výše 500 000 Kč včetně v těchto případech: 
a) rozpočtového zapojení účelově přidělených finančních prostředků z jiných rozpočtů nebo 
b) jsou-li vyvolaná organizačními nebo věcnými změnami, pokud tyto změny nevyvolávají 

další nároky na finanční prostředky obce (nezvyšuje se celkový rozpočet výdajů obce) 

Rozpočtová opatření v částkách vyšších může rada obce samostatně provádět jen 
v případech: 
a) kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo 
stavu nouze, výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné provedení úhrady je vázáno 
penalizací a dopady penalizací mohou výrazně překročit případná rizika z neoprávněné 
úhrady 
b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, 
kdy schválení rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj 
musí být realizován. 

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený radě 
obce. 

7) Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo Zadání změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, 
předložený pořizovatelem Městským úřadem v Lanškrouně. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje Zadání změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 

8) Zastupitelstvo obce bere na vědomí Protokoly o druhé fyzické kontrole naplnění podmínek 
smlouvy o poskytnutí dotace z prostředků Státního fondu rozvoje bydlení na výstavbu 
nájemních bytů v obcích pro příjmově vymezené osoby dle NV č. 146/2003 Sb., a to ohledně 
II. etapy bytové výstavby v lokalitě Zámeček, tj. celkem 104 nájemních bytů, provedené dne 
3.11.2010. 

9) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu 
hospodářské soutěže, č.j. S105/2007/VZ-10670/2007/540-MČ ze dne 9.7.2007; 
Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže č.j. R 141/2007/02-
02745/2008/310-Ku ze dne 5.2.2008; Rozsudek Krajského soudu v Brně ze dne 
19.5.2009, č.j. 62 Ca 29/2008-42, a Rozsudek Nejvyššího správního soudu v Brně ze dne 



27.10.2010, č.j. 2 Afs 128/2009-66. 

10) Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou kontrolního výboru paní Ivu Stránskou. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy kontrolního výboru paní Jitku Šabatovou a pana 
Milana Patočku.  

 Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá Kontrolnímu výboru Zastupitelstva obce Rudoltice 
provedení kontroly celého období roku 2010, a to: plnění usnesení zastupitelstva obce, 
dodržování právních předpisů obecním úřadem, kontrolu činnosti jiných výborů a komisí, a 
to nejpozději do konce roku 2010. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje osadní výbor, který bude sedmičlenný. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí předsedou osadního výboru pana Petra Konečného. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy osadního výboru p. Krasavu Šerkopovou, Miroslava 
Szlamu, Michala Hurta a Josefa Votavu. 

11) Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo se záměrem obce prodat st. p. č. 82 o výměře 
958 m2, 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 Rudoltice schvaluje prodej st. p. č. 82, zapsané na LV č. 10001, 
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u 
Lanškrouna, p. P.N., bytem XXX, za vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 60 580 Kč, 
stanovenou znaleckým posudkem, zpracovaným PF ČR pro účely prodeje pozemku obci 
Rudoltice dne 13.7.2010. 

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy. 

12) Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce předsedy komise 
rady obce odměnu ve výši 400 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do 
funkce předsedy komise. 
 
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje měsíční odměnu za výkon funkce člena komise rady 
obce odměnu ve výši 300 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne zvolení do funkce 
člena komise. 

13) Zastupitelstvo obce bere na vědomí podané stížnosti a jejich způsob řešení. 

14) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace z jednání DSO Lanškrounsko. 

15) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace ohledně možností eGON Centra 
v Lanškrouně. 

16) Zastupitelstvo obce bere na vědomí informace o připravovaném semináři na téma zákon 
o obcích v každodenní praxi a související právní vztahy. 

17) Zastupitelstvo obce bere na vědomí, že se plánované čerpání z rezervního fondu na nákup 
konvektomatu v roce 2010 neuskutečnilo. 
 

 



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 --- 22 --- 1 --- --- --- 

Kohoutová Erika 19 5 2 22 --- 1 --- --- --- 

ing. Jan Tejkl 20 6 --- 22 --- 1 --- --- --- 

Žáček Daniel 20 6 --- 22 --- 1 --- --- --- 

Helena Filípková 20 6 --- 22 --- 1 --- --- --- 

Mgr. Richard Bednář 19 6 1 22 1 --- --- --- --- 

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

Jiří Just 20 6 --- 22 1 --- --- --- --- 

Stránská Iva 20 6 --- 21 --- 2 --- --- --- 

Mgr. Lenka Havlenová 13 6 7 20 --- 3 --- --- --- 

Miloslav Šrámek 13 6 7 17 1 2 --- --- --- 

Jaroslav Suchý 13 6 7 18 --- 5 --- --- --- 

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

Michal Řeháček 13 6 7 20 --- 3 --- --- --- 

Roman Beneš 13 6 7 20 1 2 --- --- --- 

 



 

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 42 6 1    

Kohoutová Erika 41 5 3    

ing. Jan Tejkl 42 6 1    

Žáček Daniel 42 6 1    

Helena Filípková 42 6 1    

Mgr. Richard Bednář 41 7 1    

Mgr. Michal Blaschke 18 6 2    

Jiří Just 42 7 ---    

Stránská Iva 41 6 2    

Mgr. Lenka Havlenová 33 6 10    

Miloslav Šrámek 30 7 9    

Jaroslav Suchý 31 6 12    

Mgr. Ivo Kolomý 13 7 6    

Michal Řeháček 33 6 10    

Roman Beneš 33 7 9    

 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 16. 12. 2010 
 

PREZENČNÍ LISTINA 
 
 
 
 

Jméno a příjmení 
člena zastupitelstva obce Podpis: 

Bártlová Lenka  

Mgr. Bednář Richard  

Beneš Roman  

Mgr. Blaschke Michal  

Filípková Helena  

Mgr. Havlenová Lenka  

Just Jiří  

Kohoutová Erika  

Mgr. Kolomý Ivo  

Řeháček Michal  

Stránská Iva  

Suchý Jaroslav  

Šrámek Miloslav  

ing. Tejkl Jan  

Žáček Daniel  

 


