
Výpis zápisu z jednání Obecního zastupitelstva obce Rudoltice ze dne 21.08.2007 
 
 

OZ 21.08.2007 
 
 

Program:   
 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Stanovisko zastupitele, výzva zastupitelům 

a) Otázka zpracování nájemních smluv (bod usnesení starosty, č.j. sta/07/08/10/2) 
b) Návrh na obnovení činnosti komise bytového fondu (vedení a zveřejňování 

pořadníku žadatelů, předkládání náj. smluv) 
c) Návrh na zřízení stavební komise, doplnění členů komise životního prostředí 

(výzva občanům obce) 
d) Návrh na podání zprávy finančním výborem ohledně hospodaření s majetkem 

a finančními prostředky obce, dále ohledně současného stavu finančních 
prostředků obce a jí zřízených společností 

e) Návrh na vyžádání zprávy od Realitní kanceláře 2 K 2 k.s. ohledně současného 
stavu pořadníku žadatelů o byt (jeho kompletní sepis), stavu prodeje obecních 
pozemků 

4) Důvody pro urychlenou volbu starosty 
5) Žádost jednatele spol. Vision Rudoltice s.r.o. ohledně řešení bodů “Usnesení starosty, 

č.j sta/07/08/10/2”, týkajících se této společnosti 
6) Projednání otázky podpisových vzorů 
7) Smlouva č. 09/2007 mezi JSK s.r.o. a Vision Rudoltice s.r.o. – provedení dodávek 

ocelových konstrukcí 
8) Smlouva č. 10/2007 mezi JSK s.r.o. a Vision Rudoltice s.r.o. – provedení dodávek 

výztuže ztužujících věnců 
9) Smlouva o dílo č. SRV 023/2007 mezi Vision Rudoltice s.r.o. a Jaroslavem Suchým – 

zhotovení 1. části veřejného osvětlení (uložení kabelů, uzemnění a zabetonování patek 
budoucích sloupů pro Obytnou zónu Zámeček Rudoltice – III. etapa výstavby) 

10) Záměr uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Rudoltice a Janem Tejklem – prodej 
nemovitosti, a to pozemku p.č. 18/2 – trvalý travní porost v obci Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna 

11) Různé 
 
 
Přítomni: I. Skalická, E. Kohoutová, I. Stránská, L. Bártlová, O. Rezek 
 
Omluveni: O. Kolomý, J. Janisch, D. Žáček, M. Sodomková 
 
Hosté: p. Šerkopová, p. Konečný, p. Hnát, Z. Smolčáková, D. Mariková, p. Polášková, 
J.,M.,Z. Tejklovi, p. Jílková, p. Krystl, p. Němec, p. Cink, p. Macháčková, p. Blažek, p. 
Janata, M. Šrámek, J. Suchý 
 
Program: 
 

1) Zahájení jednání ve 20.10 hod. místostarostkou p. E. Kohoutovou 



2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu. 
 
Návrh na zapisovatele: L. Bártlová 
        ověřovatel zápisu: O. Rezek, I. Stránská 

 
     Hlasování o návrhu zapisovatele, ověřovatelů: 

PRO: 5 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

3) p. L. Bártlová přednáší své stanovisko v bodu č. 3: 
 
Vzhledem k současné situaci cítím jako zastupitel povinnost vyjádřit se k otázce možnosti 
předčasných voleb či naopak volby nového starosty z řad stávajícího zastupitelstva.  
Na podzim loňského roku proběhly řádné volby do zastupitelstva, jejich výsledek je odrazem 
postoje všech voličů obce, i když volební účast dosáhla pouhých 43,48 % (což lze za jistý 
postoj také považovat). Chápu však i určitý tlak ze strany části voličů ke konání předčasných 
voleb, ať už důvody odstoupení starosty byly jakékoliv. Můj názor je však ten, že nelze po 
současném zastupitelstvu spravedlivě žádat, aby, a to si troufám říct, „zbaběle odstoupili“!  
 
K výzvě I. Skalické na minulém zasedání, co se týče volby nového starosty, bych ráda 
poukázala na ten fakt, že současná situace naší obce odstoupením starosty RNDr. O. 
Kolomého není v žádném případě jednoduchá. Bývalý starosta je velká osobnost, svou funkci 
vykonával jako neuvolněný a i přesto si na svá bedra naložil obrovské kvantum práce, což 
zákonitě přinese tomu nastupujícímu i řadu obtíží. Proto zastávám ten názor, že nově zvolený 
starosta by pro výkon své funkce měl být každopádně dlouhodobě uvolněn, což je jeden z 
důvodů, proč o této funkci sama neuvažuji. Na minulém zasedání však vyjádřila ochotu tuto 
funkci převzít současná místostarostka a protože bych nerada, aby činnost tohoto 
zastupitelstva skončila po několika měsících předčasnými volbami, velice si jejího rozhodnutí 
vážím a ráda bych ji ujistila o tom, že má a nadále bude mít mou plnou podporu.  
 
Apeluji proto i na ostatní zastupitele, kteří nehodlají ze svých funkcí odstoupit, aby si 
uvědomili vážnost současné situace!! Protože do současné doby starosta zvolen nebyl, ze 
zákona, jak všichni víte, jej zastupuje současná místostarostka a není absolutně možné, aby 
plnění veškerých bodů, uvedených odstupujícím starostou v usnesení, č.j. sta/07/08/10/2, 
leželo pouze a jen na ni. Proto navrhuji, aby se zastupitelé, alespoň z části, o tyto body 
podělili! 
 
Dále bych se chtěla vyjádřit k otázce jednoho z bodů zmiňovaného usnesení starosty, 
týkajícího se zajištění nájemních smluv k 1.9.2007 pro objekty čp.611 a čp.618. Mezi Obcí 
Rudoltice a společností DVOKO s.r.o. byla dne 18.5.2006 uzavřena smlouva, č.j. 
5423/05/2006, jejímž předmětem je právě zpracování a sepis nájemních smluv o nájmu bytů. 
Tento smluvní vztah, jak bylo zjištěno a následně i potvrzeno samotným Tomášem Kolomým, 
dosud ukončen nebyl. Pokud tedy bude zastupitelstvo souhlasit, zajištění nájemních smluv 
s Tomášem osobně dojednám. Následný bod ohledně zajištění zvacích dopisů pro 13 
nájemníků za objekt čp.612 k 1.9.2007 bych si vzala také na starost. 
 
Návrh na obnovení činnosti komise bytového fondu 
Navrhuji obnovení činnosti komise bytového fondu, jejíž náplní by bylo např. vedení 
pořadníku žadatelů o byt včetně jeho zveřejňování na webových stránkách obce, dále, jak se 
již jednou komise pokoušela navrhnout, stanovení pravidel pro zařazení do pořadníku 
žadatelů a dále předkládání smluv k jejich uzavření starostovi. 



 
Návrh na zřízení stavební komise, doplnění členů komise životního prostředí 
Členem komise nemusí být člen zastupitelstva. Komise mají váhu hlasu iniciativního a 
poradního. Vzhledem k rozsáhlé výstavbě obce by stavební komise jako poradní orgán 
zastupitelstva dle mého názoru špatný nebyl. Co se týká komise životního prostředí, tato má 
pouze jednoho člena – R. Kohouta, který se však, i když členem komise stále zůstává, 
z vesnice nedávno odstěhoval. 
 
Návrh na podání zprávy finančním výborem ohledně hospodaření s majetkem a finančními 
prostředky obce, dále ohledně současného stavu finančních prostředků obce a jí zřízených 
společností, a to v co nejkratším termínu pro osvětlení několika základních otázek. 
 
Návrh na vyžádání zprávy od Realitní kanceláře 2 K 2 k.s. ohledně současného stavu 
pořadníku žadatelů o byt (jeho kompletní sepis) a dále ohledně kompletního stavu prodeje 
obecních pozemků ve lhůtě......  
 
Diskuse k bodu 3: 
P. Rezek uvádí, že je zde spoustu bodů k zamyšlení a k realizaci. 
p. Bártlová uvádí, že návrh na zprávu FV (finančním výborem) je velice aktuální věc. 
P. Rezek sděluje, že předjednal s D. Žáčkem, aby se stal členem FV. V současné době běží 
audit, byl také požádán obecním aparátem o podání zprávy. 
P. I. Skalická dává návrh na podání zprávy FV do příštího jednání. Je to velice aktuální otázka 
(bodově – stav účtu, dluhy – stav pohledávek, závazků). Jde o to, kolik má peněz obec, 
Vision, Stavby, o to tady jde – rámcový přehled. 
P. Bártlová navrhuje lhůtu pro podání zprávy do 14ti dnů. 
 
     Hlasování o návrhu: 

PRO: 5 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
Dále navrhuje hlasování ohledně vyžádání zprávy od Realitní kanceláře 2K2 k.s. ve lhůtě 1 
týdne. 
 
     Hlasování o návrhu: 

PRO: 5 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

4) P. I. Skalická opětovně apeluje na volbu starosty a uvádí důvody: 
- jde o důvěryhodnost dodavatelů 
- jde o důvěryhodnost kontrolních orgánů 
- jde o důvěryhodnost krajského úřadu 
- jde o důvěryhodnost bankovních ústavů 
- jde o důvěryhodnost občanů 
- jde o důvěryhodnost zaměstnanců (pokud bychom ztratili např. p. Jašniakovou, 

vznikl by další velký problém) 
- neustálé přetřásání v médiích. 

P. Skalická konstatuje, že dokud nebude zvolen starosta, bude každé jednání tento návrh 
podávat. Pokud nechceme předčasné volby, je to jediné řešení. 
 
 



Diskuse k bodu č. 4: 
P. Bártlová naprosto souhlasí. 
P. Rezek uvádí, že je třeba, aby se ostatní zastupitelé vyjádřili i k důležité otázce uvolnění či 
neuvolnění staroty. Je třeba co největší účasti zastupitelů u volby. 
P. Skalická uvádí, že nejlépe by bylo vhodné zvolit starostu nejpozději v září t.r. Každý 
zastupitel má právo tento návrh podávat. 
 
 

5) Žádost jednatele spol. Vision Rudoltice s.r.o. 
 
I. Skalická uvádí, že si je zastupitelstvo vědomo, že Obec Rudoltice je 100% vlastníkem, 
ovšem bylo by vhodné, aby si p. Šrámek ekonoma našel sám, aby mohl tomuto člověku plně 
důvěřovat. Myslí si, že nic nebrání tomu, aby oslovil firmu p. starosty, kterému plně 
důvěřoval.  
- Telefonicky zkontaktovala dodavatele, uvedené v soupisu faktur. Pokud budou faktury 
podepsané ředitelem společnosti, stavbyvedoucím, nic nebrání tomu, aby byly proplaceny. 
„Pokud se domluvíme na zítřek dopoledne, budu schopna to provést. Peníze na účtu jsou“. 
- Provedení mezd v případě, že ekonom nebude f. Vision zajištěn, je ochotna provést osobně. 
Nabízí tuto pomoc zdarma, pokud o to p. Šrámek bude stát. 
- Zaslání statistických výkazů dořeší p. Skalická zítra. 
- Zajištění finančních prostředků pro organizaci Vision (k platbě vystavených faktur na účtě 
peníze jsou, poté se vyčká návratu ing. Smejkala – stav. dozoru) 
 
Diskuse k bodu 5: 
P. Šrámek tím není překvapen. Nic jiného nečekal. „Teď ano, faktury se dají proplatit, pokud 
s tím stavbyvedoucí a já budeme souhlasit. Pokud nebudeme souhlasit, budeme viníky my.“ 
Nemyslí si, že by on měl za firmu Vision běhat a shánět ekonoma. To rozhodně ne! „ANO, 
věřil jsem p. Kolomému, to je pravda. Pan O. Kolomý je momentálně v nemocnici, pokud by 
nebyl, určitě by přišel na jednání OZ.“ V současné době jsou vydané faktury cca za 2 mil. Kč, 
na účtě je přes 3 mil. Kč. „Nechtějte po mně, abych chodil za starostou. On vás chtěl pouze 
vyprovokovat k tomu, abyste pochopili, co všechno dělal.“ 
P. místostarostka uvádí, že to, co uvedla p. Skalická, byl návrh. Byla to snaha o řešení. 
Protože mají všichni dovolenou, starosta odstoupil, informace jsou momentálně omezené. 
K dotazu p. Skalické ohledně ekonoma (účetního), zda p. Šrámek bude čekat na to, koho mu 
obec zajistí, ten uvádí, že obec je 100% vlastník. Toť vše. 
 
 

6) Otázka podpisových vzorů 
 
P. Kohoutová sděluje, že to je aktuální otázka. Je potřeba to řešit urychleně. Možná to souvisí 
s body děvčat (Skalické, Bártlové), a to ohledně urychleného zvolení starosty.  
P. Bártlová sděluje, že by dle jejího názoru měl být nejprve zvolen starosta a poté otázka 
podpisových vzorů bude velice jednoduchá. Pokud by to bylo před zvolením, bylo by nutné 
pověření místostarostky zastupitelstvem a poté následně po volbě starosty by k celé akci došlo 
opětovně. 
 
 

7) Smlouva č. 09/2007 (JSK s.r.o. – Vision Rudoltice s.r.o.) 
 
K dotazu I. Skalické p. Šrámek uvádí, že by, co se týče ceny prací, vyčkal alespoň 1 měsíc. 
Doporučuje prozatím odložit rozhodnutí o smlouvě. 



 
     Hlasování o odkladu rozhodnutí ohledně smlouvy: 

PRO: 5 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
P. Rezek děkuje p. Šrámkovi za jeho vyjádření. 
P. Kohoutová se připojuje. 
 

8) Smlouva č. 10/2007 (JSK s.r.o. – Vision Rudoltice s.r.o.) 
 
 
     Hlasování o schválení smlouvy: 

PRO: 5 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

9) Smlouva o dílo č. SRV 023/2007 (Vision Rudoltice s.r.o. – J. Suchý) 
 
p. Bártlová připomínkuje čl. IV, kde jsou uvedena data, která již proběhla, a dále v čl. I je 
uveden jako starosta O. Kolomý. Dotazuje se, kdy byla smlouva zastupitelstvu předložena. 
Vždy se musí počítat s tím, že může nastat případ, kdy je smlouva z nějakého důvodu 
odložena. Je potřeba smlouvy předkládat ve větším časovém předstihu. 
P. Kohoutová k tomu uvádí, že práce byly již započaty po dohodě s ní (místostarostkou). 
P. Suchý o této otázce diskutoval skoro půl hodiny, nemá k tomu, co dodat. Již jednou byla 
smlouva odložena a teď považuje za vrchol se dohadovat o náležitostech. 
P. Stránská uvádí, že smlouvu vidí poprvé, má právo dotazu. Omlouvá se za kladení dotazu. 
 
 Hlasování o schválení smlouvy ve znění, jak je uvedeno 

v písemné formě: 
PRO: 5 

     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

10) Záměr uzavření kupní smlouvy mezi Obcí Rudoltice aj. Tejklem – prodej pozemku 
p.č. 18/2 

 
p. E. Kohoutová uvádí, že se jedná pouze o záměr, a protože smlouva vykazuje vady 
(hlavička obsahuje jméno starosty, který odstoupil, dále není v pořádku adresní pošta obce), je 
čas smlouvu přepracovat a vady odstranit. Přesto bude záměr vyvěšen na úřední desce. 
 
     Hlasování o záměru: 

PRO: 5 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

11) Různé 
 

a) I. Skalická připomíná potřebu zajistit pro Vision, Stavby EKONOMA 
(výběrové řízení) a apeluje na místostarostku v tomto směru. 

 



b) P. Bártlová podává dotaz ohledně auditu – momentálně běží audit 
krajského úřadu, zda běží v takové šíři, ve které by bylo potřeba, je 
otázkou. 
p. Skalická reaguje tak, že by bylo vhodné zajistit audit jiného rázu. 
p. Kohoutová si to bere na starost. 

 
c) p. Cink vystupuje ohledně plateb faktur, které vystavuje. Do současné 

doby byly faktury hrazeny v podstatě ihned. 
p. Skalická reaguje tak, že faktura p. Cinka je splatná až zítra. 
K tomu p. Cink poukazuje na to, že byli zvyklí, že faktury byly 
placeny ihned. Nezajímají ho žabomyší války. 
p. Stránská konstatuje, že p. Cink nemůže tvrdit, že zde probíhají 
žabomyší války. 
P. Šrámek reaguje – faktury byly placeny v podstatě hned v rámci 
dobrých vztahů. 
Nato p. Skalická uvádí, že seznam faktur dostala do rukou až včera, 
dodavatele obvolala. I s p. Cinkem bylo tel. hovořeno. 

 
d) p. Šerkopová podává dotaz ohledně autobusové dopravy (velká 

časová proluka mezi spoji). Zda by bylo možné proluku (od 9.00 hod. 
do 12.50 hod.) nějak řešit. 
P. Skalická sděluje, že již volala na pardubický kraj. Žádost o dotaci 
tam je již od jara. S dotací to nemá nic společného. Je třeba, aby 
místostarostka vyvolala jednání s autodopravcem Bartáčkem. 
K tomu místostarostka sděluje, že již jednou jednání chtěla vyvolat, 
byla bývalým starostou zaražena. 

 
e) p. Jílková se dotazuje, jak je možné, že váha celé obce ležela pouze 

na starostovi? p. Smejkal odjede na dovolenou, p. starosta je 
v nemocnici a začínají problémy obrovského rázu. „Co kdyby 
starosta umřel? Toto není problém pouze současného zastupitelstva.. 
Můj manžel odstoupil z podobných důvodů v minulém 
zastupitelstvu.“ 
p. Šrámek oponuje p. Jílkové, že slučuje 2 věci, které spolu nesouvisí. 
p. Bártlová reaguje tak, že naprosto ví, o čem je řeč. Tento problém 
tady byl již od začátku. „Snažili jsme se proniknout do jádra věci, 
byli jsme zastaveni. A takto to dopadlo.“ 
p. Konečný klade otázku, jak je možné, že si jedna osoba – starosta 
může dovolit OZ do ničeho nepustit? 
p. Stránská uvádí, že p. starosta s OZ od jara nekomunikoval. Pokud 
se s ním nesouhlasilo, bylo zle. 
p. Z. Tejkl reaguje tak, že tato situace vznikla již novými volbami. 
Starosta neměl kolem sebe svůj tým. 
p. Hnát uvádí, že s p. Kolomým nebylo jednání již od začátku. 
Choval se, jako by bylo všechno jeho. 
p. Rezek konstatuje, že není fér mluvit o starostovi v jeho 
nepřítomnosti. „Nemůže se bránit. Neřešme to!“ 

 
f) p. Blažek se vyjadřuje tak, že je třeba zamyslet se nad tím, zda by 

nebylo vhodné hledat nového autodopravce. 
 



g) Informace od p. stavbyvedoucího, že děti neustále lezou do staveniště 
i přes upozornění, které již jednou obec vydala. 

 
h) J. a Z. Tejklovi – internetové stránky obce – kladou otázku, proč 

nahrávat na smeč protivníkovi? (zápisy KV) 
        - dále konstatují, že zápisy z OZ jsou velice  
podrobné, bylo by vhodné dát tomu určitou fazonu 
 

        ch) p. Konečný konstatuje: „Na základě internetových stránek vím, že se 
něco v obci děje. Na základě webových stránek jsem tady. Na 
základě webových stránek se tu začalo něco dít.“ 
p. Šrámek uvádí, že zápisy jsou jednostranné, nebyly v nich 
zachyceny všechny jeho myšlenky a byly vytrženy z kontextu. 
p. Bártlová se vyjadřuje k zápisu kontrolního výboru. Rozhodně to 
nebyla ukázka cesty kontrolním orgánům. Vysvětluje smysl a účel 
zápisu kontrolního výboru, výklad ustanovení zák. o obcích v něm 
uvedeného. Konstatuje postoj bývalého starosty ke snaze zapisovat 
zápisy na PC, míti k dispozici materiály k prostudování, vyvěšovat 
zápisy na web. 
K tomu p. Z. Tejkl uvádí, že to nebyla kritika, pouze má pocit, že by 
to chtělo fazonu. 
p. Macháčková reaguje tak, že ona psala zápisy z OZ dříve a zcela 
zdarma a že je nadále k dispozici. 

 
i) p. M. Tejkl – „OZ má tedy názor ten, že by chtělo ze svých řad zvolit 

starostu, je to tak?“ Dále p. Tejkl uvádí, že má pocit, že si OZ zcela 
se zástupci obecních firem nerozumí. 
p. Šrámek doufá, že si je OZ PEVNĚ VĚDOMO toho, do čeho se tu 
pouští. Všechno ukáže čas. 
Došlo k diskusi mezi p. Šrámkem a p. I. Stránskou. 

 
j) p. Hnát se dotazuje, kdy začne OZ řešit problémy na horním konci 

ohledně osvětlení, sekání trávy. 
K tomuto reaguje p. Stránská. 

 
k) p. I. Stránská zve hosty na 9.9.2007, kdy proběhne vítání občánků. 

 
 
 
Zapsala: L. Bártlová      Ověřili: p. Stránská 
           p. Rezek 
 
 
 
     Erika Kohoutová 
       místostarostka 
 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: 
 L. Bártlová 


