
Výpis zápisu z jednání Obecního zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 14.8.2007 
 
 

OZ 14.8.2007 
 
Program: 
 

1. Zahájení 
2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3. Projednávání usnesení starosty, č.j. sta/07/08/10/1, sta/07/08/10/2 
4. Různé 
5. Diskuse 

 
 
Přítomni: D. Žáček, O. Rezek, E. Kohoutová, L. Bártlová, M. Sodomková, J. Janisch,  

     I. Skalická 
 
Omluveni: I. Stránská; Nepřítomen: O. Kolomý 
 
Hosté: p. Smolčák, Z. Smolčáková, L. Skalická, J. Suchý, M. Šrámek, p. Krystl, p. Kopecký, 

p. Tejkl, Z. Papík, p. Řehoř, T. Skalický a další 
 
 
Program: 
 

1. p. místostarostka Kohoutová zahájila jednání ve 20.00 hod. 
 

2. Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
 

Navrženi: zapisovatel: L. Bártlová 
           ověřovatelé: D. Žáček, M. Sodomková 
 
 
     Hlasování o návrhu zapisovatele, ověřovatelů zápisu: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
3. Projednávání usnesení starosty, č.j. sta/07/08/10/1; sta/07/08/10/2 
 

P. místostarostka přednáší usnesení č.j. sta/07/08/10/2. 
 
Diskuse zastupitelů k bodu 3: 
P. Rezek uvádí, že by bylo dobré říci, že tím, že starosta odstoupil, přechází pravomoc 
zastupovat obec na místostarostku. Za svou osobu uvádí, že důvody, které odstupující starosta 
v usnesení uvedl, nejsou realistická a pravdivá. 
P. I. Skalická k výzvě p. Rezka uvádí, že dnes navštívila p. Kolomého, který, co se týče 
ekonomiky, by za určitých podmínek byl asi ochoten jednat. P. Skalická je překvapena, že zde 
p.Kolomý není a že tedy neuvede své důvody. Z rozhovoru vyplynulo, že p. Kolomý nemá 
sílu jednat o prkotinách. Pro něj jsou to nesmysly (zápisy a jejich zveřejňování na web, pro 
nás to prkotiny nejsou. Dle ní je to velká ztráta pro obec. Ráda by vyzvala zastupitele, aby 
každý zastupitel řekl dnes a teď tady, zda je někdo ochoten dělat starostu. 



P. Rezek reaguje tak, že dle jeho názoru není fér dnes po zastupitelích toto chtít. On sám není 
dnes připraven. 
P. Skalická namítá, že je třeba co nejdříve rozhodnout o starostovi. Není možné se schovávat. 
P. Janisch uvádí, že je tu spousta věcí, které je třeba hned řešit. 
P. I. Skalická opětovně apeluje na zastupitele, aby se vyjádřili. „Opravdu je to potřeba“ P. I. 
Skalická za sebe uvádí, že ona starostu není ochotna dělat. „Je potřeba míti za kým jít“. 
P. Janisch reaguje na její slova tak, že je škoda, že k tomuto p. I. Skalická dospěla až nyní. 
Dle jeho názoru poslední jednání tomu, co se stalo, nasvědčovala. Pokud se náhrada nenajde, 
je tu opravdu řešením vyhlášení nových voleb. 
P. I. Skalická konstatuje, že by možná bylo vhodné, aby každý zastupitel za p. Kolomým 
zašel a pohovořil s ním. 
 
K výzvě p. J. Suchého místostarostka čte usnesení starosty, č.j. sta/07/08/10/1. 
 
P. Bártlová v návaznosti na shora uvedené usnesení přednáší k důvodu odstoupení, který byl 
starostou v něm uveden, vyhotovený výpis z knihy zápisů OZ: 
 
„Jednání stávajícího zastupitelstva počala dnem 2.11.2006.  
 
1) Celkem proběhlo 36 jednání – v počtu 21 starosta přítomen 

-    v počtu 15 starosta Nepřítomen 
 

2) Na 21 jednáních zastupitelstva, jež byl starosta přítomen, bylo: 
 

a) v souladu s myslí starosty schváleno: 176 bodů programu 
b) proti mysli starosty schváleno: 5 bodů programu: 

a. 28.11.2007 – Havelkovi - oprava kuchyně na náklady obce (5/0/1) 
b. 13.3.2007 – rozhodnutí o novém správci obecních lesů (do souč. doby Lesy 
České republiky a.s.); proti návrhu p. starosty schválen p. Papík (7/1/0) 

c. 7.8.2007 - kontrolní výbor navrhuje 3 usnesení (program, zápisy z OZ na web, 
příprava podkladů před jednáním OZ k prostudování) – 2x 5/2/0; 1x 5/1/1 

 
3) Na 15 jednáních zastupitelstva, jež starosta Nebyl přítomen, bylo: 
 

a) v souladu s myslí starosty (nevystoupil proti) schváleno: 113 bodů programu 
b) proti mysli starosty schváleny: 3 body programu 

a. 10.4.2007 - vyhlášení nového nabídkového řízení na základovou desku III. 
etapy (následně starostou anulováno) 

b. 3.7.2007 - uzavření nájemní smlouvy s L. Skalickou 
c. 17.7.2007 – faktura firmy Clippro s.r.o., kdy OZ rozhodlo, že se jedná o střet 

zájmů“ 
 
 
P. Janisch reaguje tak, že si myslí, že o toto vůbec nejde, šlo o morální stránku! 
P. Rezek souhlasí s p. Bártlovou, že opravdu není možné říci, že by šlo o dlouhodobé rozpory. 
P. Janisch konstatuje, že p. Kolomý byl nemocen. „Vy jste ještě fakt nepochopili, proč 
skončil?“ Vzal si 2 měsíce neplacené volno a i přesto pracoval! 
 
Diskuse hostů k bodu 3: 
P. Kopecký konstatuje, že je třeba tuto situaci řešit, jsou 2 možnosti: 
  a) zvolit starostu 
  b) předčasné volby 
a dodává, že jít nyní přemlouvat p. Kolomého není asi morální. 



 
P. Šrámek uvádí, že slova vůči starostovi byla pouze jednostranná. Sděluje, že včera měli jako 
zástupci firem Vision a Staveb jednání se zastupiteli. Již včera proběhla rozprava k bodům 
usnesení, č.j. sta/07/08/10/2. Obecní peníze je třeba ovládat. Starosta je hlava, umí peníze 
ovládat. U p. I. Skalické vítězí moudro a zdravý rozum. Neslyšel jsem zde to, že se začal 
nedodržovat zákon o obcích (vztah rada – zastupitelstvo), dále faktura p. starosty (účetnictví 
Visionu, Stavbám, ostatním obcím….) – p. starosta se rozhodl vydat tuto fakturu, ale 
zastupitelstvo se rozhodlo, že jde o střet zájmů. Na starostu prostě musíte vědět, jak. 
Dále se vrací k nájemní smlouvě s p. L. Skalickou: „Pokud vám někdo řekne dnes, že je to 
dobré dnes, neznamená, že za dva roky výklad zákona bude stejný. 
Dále hovoří o zprávě kontrolního výboru – „ano v pořádku – ale co si doma uvaříme, to si 
doma sníme – proč to ventilovat navenek“? 
Dále k bodu neinformovanosti zastupitelů sděluje, že dle jeho mínění to není pravda. „Pokud 
mám zájem, zajímám se. Stojím pevně za starostou“. 
P. Kohoutová reaguje tak, že jsou zastupitelé nováčci. Ona chce o svém volnu dělat. 
Konstatuje, že se jako místostarostka snažila, ale nebyla vůbec zasvěcena, neumí nikomu číst 
myšlenky a starostovi do kanceláře nepoleze. 
P. Šrámek uvádí, že věci, které se týkají stavby, řeší inženýring – p. Smejkal, není tedy třeba 
lézt za starostou. 
P. Rezek uvádí: „Starosta nás nepustí do ekonomiky“. 
P. Skalická uvádí, že ona viděla výkazy ohledně ekonomiky. Dále konstatuje, že každý týden 
v pondělí volala na obec, zda je tam něco k projednávání. Nikdy nedostala žádné dokumenty 
k projednávání, nikdy nic nedostala!  
Dále se vyjadřuje k bytové komisi – komise se snažila pomoci, ale když se do toho „začala 
dostávat“, bylo starostou vytýkáno, že se do toho plete. „Starosta najednou přišel a komisi 
jedním šmahem zrušil“. Pro p. Skalickou to bylo hrozné, chtěla s tím bojovat. Měla pocit, že jí 
to nebylo dovoleno. Chtěla by na obci zaměstnance, který by se o byty staral kompletně 
(smlouvy, správa, opravy), žádná realitka! 
Opětovně apeluje na potřebu zvolit starostu. 
K dotazu p. Rezka, zda projednala s p. Kolomým možnost vedení ekonomiky pro Vision a 
Stavby, p. I. Skalická uvádí, že by p. Kolomý byl ochoten toto provést, ovšem za splnění 
určitých podmínek. „Tvrdil, že když na to sedne, za dva dny to má hotové“. Konstatuje, že 
z rozhovoru s ním pochopila, že ekonomiku nenechá „na holičkách“. 
P. Kohoutová dále oponuje tvrzení p. Šrámka, že se obecní zastupitelstvo snaží nahradit radu 
obce. „To není pravda.“ Sama obcházela byty, obhlížela závady a na základě toho 
vyprovokovala vznik bytové komise, u čehož byl i přítomen starosta. „Mohl nás zarazit přeci. 
Dále se ptám, proč nám tedy dal k rozhodování uzavírání nájemních smluv?“ 
P. Bártlová reaguje tak, že rada obce (v našem případě starosta) delegoval svou pravomoc, 
týkající se uzavírání nájemních smluv, na obecní zastupitelstvo, kterou mu zase odebral, na 
což má jako rada obce právo. 
P. Smolčák uvádí, že mu přijde, že to byl jen boj starosty a OZ. 
P. Tejkl sděluje, že ho již překvapilo, že šel p. O. Kolomý do voleb „bez svých lidí“. Co taky 
čekal? „Znám starostu již dlouho, prapůvod toho všeho je již v dávných dobách, toto není 
krátkodobý problém.“ 
P. Rezek konstatuje, že 4 dny po abdikaci starosty to nemíní vzdávat. Bylo by dobré, kdyby si 
vzal na starost stavbu a pak by to šlo. 
P. Krystl reaguje na slova p. Rezka otázkou, zda se tedy cítí či necítí na funkci starosty. 
Dotazuje se, proč neodpoví, proč to nedokáže. 
P. Rezek konstatuje, že dnes nemůže říci, zda ano či ne, neboť zastupuje stranu. Dále uvádí, 
že p. Kolomého požádal, aby již nikdy nedal hlasovat o důvěře, no a on to neudělal. 
P. Krystl uvádí, že se p. Rezek za minulého zastupitelstva pouze vezl. Co dělal? 
P. Rezek oponuje p. Krystlovi – chodil na jednání OZ, byl i na stavbě. 



P. Kohoutová uvádí, že osobně starostu dělat nechce, ale když by to bylo nezbytně nutné, tu 
„oprátku by si na krk vzala“. Neříká, že se nebojí, není přeci nutné řici to hned, když se v tom 
člověk bude hrabat, tak se do toho třeba dostane. 
 
p. Tejkl se dotazuje na stav územního řízení – kolik bylo podáno žádostí, jak to bude časově, 
kdo to má na starosti? „Už se o to zajímám rok, jeden na druhého to tady přehazují, a zas 
nevím nic.“ P. Tejkl se tedy obrátí na p. Smejkala. 
K dotazu místostarostky ohledně lesů p. Papík uvádí, že slavný výdělek z lesů to tedy nebude, 
zhruba půjde o výdělek v rozmezí 5-8 milionů Kč do 10ti let. 
 
Různé: 
 

a) p. místostarostka k minulému zasedání (bod 10 zápisu ze dne 7.8.2007) upřesňuje, 
že na parcele č. 2313/5 se nejedná o „základy“, ale o „terénní úpravy“ (je zde 
pouze udělána deska – rovina. 
P. Sodomková k tomuto sděluje, že slovo „základy“ neřekla. 

b)  p. místostarostka oznamuje, že p. Frišová, jejíž žádost o přidělení sociálního bytu 
byla nedávno projednávána, o tento byt již nemá zájem 

c) p. Kohoutová dále sděluje, že obec má 2 sociální byty, ale nejsou obydleny 
sociálními případy. Dává tedy OZ na zvážení, zda tyto byty ponechat jako sociální. 

 K tomu p. Rezek uvádí, že na tyto byty se smlouva uzavírala pouze na 1 rok. 
Přimlouvá se za to, aby si je obec ponechala jako byty sociální. Zatím nenastala 
situace, aby byl byt volný. 

 P. Janisch uvádí, že v tom nevidí problém. 
d)  informace p. místostarostky ohledně mailu od p. M. Wendigové, která se dotazuje 

v souvislosti s odstoupením starosty, zda se nebudou dít změny ohledně výstavby 
(nájemné, III. etapa) 

e)  budoucí učitelka p D. Moravcová kontaktovala místostarostku ohledně zajištění 
bytu – byl jí nabídnut byt sociální, na což reagovala tak, že by raději byt 2+1 na 
Zámečku 

f) K dotazu p. Tejkla, kdo je nyní statutárním orgánem obce – zda místostarostka p. 
Kohoutová, tato uvádí, že ano. 

g) dotaz p. Pavlase, zda by si mohl v lese pod dohledem p. Papíka zřídit dráhu na 
sjezd (na kolo) 

 P. Suchý reaguje na tento dotaz tak, že zde v lesích platí pro myslivecké sdružení 
výkon práva myslivosti, s čímž se dle jeho mínění neshoduje tato žádost. 

 P. Rezek souhlasí s názorem p. Suchého.  
h)  P. Suchý se dotazuje na smlouvu, projednávanou při minulém jednání (s p. 

Krejčím), která byla z důvodu nepřipojení plánu odložena. 
 

P.místostarostka Kohoutová proto dává hlasovat ohledně změny programu, a to doplnění bodu 
- smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi obcí a p. Krejčím 
 
     Místostarostka dává hlasovat o schválení smlouvy: 
 

     Hlasování o usnesení: 
     PRO: 6 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 1 (D. Žáček) 

 
 
 
 



ch)  P. Ploc sděluje zastupitelstvu, že na bytovce čp. 261 (ze strany od točny) mají 
problém se sršni. Při zkontaktování hasičů na tel. lince č. 150 jim bylo sděleno, že 
se nejedná o obecné ohrožení (školky, školy,...), tudíž to není v jejich kompetenci. 
P. Drapáčková k tomu dodává, že ona sama je alergická na píchnutí jakýmkoliv 
hmyzem, a proto žádá o rychlé řešení, navíc tam jsou i malé děti. 

 P. místostarostka ujišťuje žadatele, že toto bude urgentně řešeno. 
 
 
Ve 21.35 hod. odchází zastupitelka I. Skalická z rodinných důvodů. 
 
 
Jednání skončeno ve 21.40 hod. 
 
 
 
 
Zapsala: L. Bártlová      Ověřili: M. Sodomková 
           D. Žáček 
 
 
 
     místostarostka 
     E. Kohoutová 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: 
 L. Bártlová 

 
 

  
   
 
 
 


