
ZÁPIS 
z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice,  

konaného dne 1. února 2011 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) Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO Lanškrounsko) 
5) Žádost o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví obce (TJ SOKOL Rudoltice) 
6) Novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – odměny členů zastupitelstev obcí + předsedy 

osadního výboru 
7) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011 (KONZUM o.d. Ústí nad Orlicí) 
8) Finanční vypořádání k 31.12.2010 

• mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 
• mezi příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice a zřizovatelem 

9) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených obcí 
10) Přehled závad – bytové hospodářství, vodohospodářský majetek 
11) Stížnosti 
12) Různé 
13) 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 24.1.2011 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  10 
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, Mgr. Blaschke Michal, Filípková 
Helena, Just Jiří, Kohoutová Erika, Mgr. Kolomý Ivo, Řeháček Michal, Žáček Daniel 
Omluveni: ing. Jan Tejkl, Iva Stránská, Mgr. Lenka Havlenová, Miloslav Šrámek, Jaroslav Suchý 
 
 
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 Romana Beneše a Jiřího Justa a zapisovatelkou 
Michaelu Zvárovou.  
 
K návrhu nebyly vzneseny žádné protinávrhy.  
 
Návrh usnesení: 
Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Romana Beneše a Jiřího Justa a 
zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

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

       PRO:   9     
       PROTI:  0 
       ZDRŽEL SE:  1 (Beneš) 

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: 
 

• vyřazení bodů č. 8, 9 z programu z důvodu vyhrazené pravomoci rady obce  
• zařazení nového bodu č. 8 – Dohoda o přistoupení k závazku, Dohoda o 

splátkách dluhu – M.F. 
 
 
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) Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO Lanškrounsko) 
5) Žádost o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví obce (TJ SOKOL Rudoltice) 
6) Novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – odměny členů zastupitelstev obcí + předsedy 

osadního výboru 
7) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011 (KONZUM o.d. Ústí nad Orlicí) 
8)  Dohoda o přistoupení k závazku, Dohoda o splátkách dluhu – M.F.  
9) Přehled závad – bytové hospodářství, vodohospodářský majetek 

10) Stížnosti 
11) Různé 
12) Diskuse 

 
        Hlasování o návrhu usnesení: 

PRO:   7 
PROTI:  0 
ZDRŽEL SE:  3 (Kolomý, Řeháček, 
Beneš) 

Usnesení NEbylo schváleno. 



Starostka obce konstatuje, že nebyl schválen program dnešního zasedání a nelze tedy 
v jednání pokračovat a jednání tedy ukončuje v 19.08 hod. 
 
 
Kolomý: Chtěl bych materiály k zastupitelstvu. 
 
Starostka: Pokud byste si řádně přečetl a nastudoval Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice, 
věděl byste, že na materiály máte samozřejmě právo. Mohl jste si je před zasedáním na obecním 
úřadu vyzvednout stejně tak jako např. paní ředitelka Havlenová. 
 
Kolomý: Já si je nechci vyzvedávat, já chci, aby mi je obecní úřad posílal. 
 
Starostka: V jednacím řádu zastupitelstva je uvedeno, že vám jsou materiály na obecním úřadu 
k dispozici. 
 
Kolomý: Pokud je to pro administrativu úřadu problém, tak si pro ně budu chodit, ale chtěl bych je 
posílat domů. 
 
Starostka: Pokud o to tedy žádáte, můžeme vám je domů posílat, není s tím problém. 
 

 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce  
 
 
Ověřili: Roman Beneš 
  Jiří Just  
 
   
 
 

Usnesení zastupitelstva obce č. OZ/01/02/11 
 
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje ověřovateli zápisu Romana Beneše a Jiřího Justa a 

zapisovatelkou Michaelu Zvárovou. 
 

2) Zastupitelstvo obce Rudoltice neschvaluje následující program zasedání zastupitelstva: 
1) Zahájení 
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 
3) Schválení programu 
4) Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO Lanškrounsko) 
5) Žádost o bezúplatný převod pozemku ve vlastnictví obce (TJ SOKOL Rudoltice) 
6) Novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – odměny členů zastupitelstev obcí + předsedy 

osadního výboru 
7) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011 (KONZUM o.d. Ústí nad Orlicí) 
8)  Dohoda o přistoupení k závazku, Dohoda o splátkách dluhu – M.F.  
9) Přehled závad – bytové hospodářství, vodohospodářský majetek 

10) Stížnosti 
11) Různé 
12) Diskuse 



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 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Kohoutová Erika 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

Žáček Daniel 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Helena Filípková 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Richard Bednář 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Mgr. Michal Blaschke 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

Jiří Just 2 --- --- --- --- --- --- --- --- 

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

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

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

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

Mgr. Ivo Kolomý 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 

Michal Řeháček 1 --- 1 --- --- --- --- --- --- 

Roman Beneš 0 --- 2 --- --- --- --- --- --- 

 



 

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 2 --- --- 

Kohoutová Erika 41 5 3 2 --- --- 

ing. Jan Tejkl 42 6 1 --- --- --- 

Žáček Daniel 42 6 1 2 --- --- 

Helena Filípková 42 6 1 2 --- --- 

Mgr. Richard Bednář 41 7 1 2 --- --- 

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

Jiří Just 42 7 --- 2 --- --- 

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 1 --- 1 

Michal Řeháček 33 6 10 1 --- 1 

Roman Beneš 33 7 9 --- --- 2 

 



Příloha č. 1 
 
Zápisu z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 1. 2. 2011 
 

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  

 


