
VÝPIS 
Jednání obecního zastupitelstva Obce Rudoltice dne 28.8.2007 

 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Návrh na doplněk Jednacího řádu obecního zastupitelstva ze dne 12.12.2002 
4) Ekonomická situace obce 
5) Volba starosty, místostarosty, výborů, komisí 
6) Různé 

 
 
Přítomni: I. Skalická, E. Kohoutová, O. Rezek, I. Stránská, L. Bártlová, D. Žáček, M. 

Sodomková 
 
Nepřítomni: O. Kolomý, J. Janisch 
 
Hosté: Ing. A. Bandouch, manželé Tejklovi, Z.Smolčáková, p. Smolčák, p. Macháčková, p. 

Suchý, p. Šrámek, p.Konečný, p. Němec, p. Hnát, p. Brejša, p. Janata, p. Šerkopová, p. 
Chládková, p. Langrová, J. Krystl 

 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
L. Bártlová oznamuje pořizování audiozáznamu z jednání pomocí diktafonu. 
 
 
Program: 
 

1) Zahájení jednání ve 20.05 hod. místostarostkou E. Kohoutovou. 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 

 
Návrh zapisovatele: L. Bártlová 
 
Návrh ověřovatelů zápisu: M. Sodomková, D. Žáček 
 
     Hlasování o schválení zapisovatele, ověřovatelů: 
     PRO: 7 
     PROTI 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

3) Návrh na doplněk Jednacího řádu obecního zastupitelstva ze dne 12.12.2002 
 
P. Bártlová přednáší návrh na Doplněk č. 1 Jednacího řádu obecního zastupitelstva v tomto 
znění: 
 

1. O průběhu jednání se vyhotovuje zápis v písemné podobě, a to nejpozději do  
druhého dne ode dne konání zasedání s tím, že po podpisu zápisu schválenými ověřovateli 



bude do dvou dnů od zasedání formou výpisu zveřejněn na webové stránky obce. Zápis lze 
pořídit pomocí výpočetní techniky a  musí obsahovat: 

 
a) přítomnost-nepřítomnost zastupitelů obce 
b) schválený pořad jednání 
c) průběh a výsledek hlasování 
d) průběh rozpravy s uvedením jmen diskutujících 
e) přijatá usnesení 
f) návrhy, dotazy a připomínky vznesené na zasedání, jakož i odpovědi na ně (pokud byly 
odpovězeny ihned) 
 

2. Z jednání zastupitelstva lze pořizovat audiozáznam. Jeho případné znehodnocení 
nebo poškození však nebude mít v žádném případě vliv na usnesení zastupitelstva. 

 
Hlasování o schválení doplňku jednacího řádu: 

     PRO: 7 
     PROTI 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
L.Bártlová dodává, že audiozáznam, pořizovaný z tohoto jednání, je její soukromý, není 
pořizován obecním úřadem, tudíž tedy nepodléhá jakékoliv archivaci z jeho strany. 
 

4) Ekonomická situace obce 
 

a) I. Skalická přednáší návrh na usnesení v tomto znění: 
 
 Zastupitelstvo Obce Rudoltice děkuje bývalému starostovi RNDr. Oldřichu Kolomému 
za jeho dlouholeté působení ve funkci starosty obce Rudoltice a jeho neúnavný boj za 
ekonomický rozvoj a prosperitu naší vesnice. Zastupitelstvo obce si této jeho obrovské práce 
váží a v žádném případě tuto jeho práci nezpochybňuje. 
 
 Zastupitelstvo obce děkuje všem zaměstnancům obce, ředitelům a zaměstnancům 
příspěvkových organizací a obchodní společnosti obce – Vision s.r.o. a dále samozřejmě všem 
dodavatelům a odběratelům těchto organizací, že mu v tomto jeho úsilí pomáhali a i nadále 
pokračují v této práci ve prospěch naší obce Rudoltice i v tomto nelehkém období. 
 
 
     Hlasování o schválení prohlášení: 
     PRO: 7 
     PROTI: 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
 

b) Paní Bártlová představuje hosta jednání - jednoho ze tří společníků společnosti 
Daně-Audit, a.s. se sídlem v Lanškrouně -  ing. Antonína Bandoucha, který byl vzhledem 
k současné situaci obce v minulém týdnu nakontaktován a přijal pozvání na dnešní jednání 
zastupitelstva. 
 
Ing. Bandouch představuje společnost Daně-Audit, a.s.: Naše společnost se zabývá audity a 
zpracováním účetnictví, účetnictví provádí v rozsahu regionu východní Čechy, jižní Morava, 



Praha, HK – záběr je poměrně široký, firem jsou stovky – z našeho regionu – provádí audity 
např. České Třebové, města Boskovice, obce Leštiny, OÚ Sruby atd. Zkušenosti máme 
dlouholeté, jsme asi desátou největší firmou v ČR z tuzemských firem na tomto trhu. Práce se 
odvíjí v pravidelných schůzkách, pravidelných konzultacích a kontrolách. P. L. Bártlová nás 
oslovila minulý týden, uvedla, že nastal stav, kdy bude potřeba nějakým způsobem zpracovat 
účetnictví, účetní závěrky a provést audit, který je asi nezbytný pro nějaké další fungování. 
Vzhledem  k tomu, že je období dovolených, nejsme kompletní na firmě, další dva společníci 
jsou mimo území ČR a tudíž jsme nemohli operativně připravit návrh mandátní smlouvy. 
Smlouvu zhotovíme, budou tam standardní podmínky jako mají všechny ostatní obce a 
podnikatelské subjekty s tím, že s rozsahem práce se seznámíme a podle toho se kompletní 
nabídka  bude odvíjet od množství zpracovávaných dat, která se budou v jednotlivých 
organizacích revidovat. To je tak na úvod vše.  
  
P. místostarostka děkuje ing. Bandouchovi za představení firmy. 
 
P. Bandouch předkládá kontaktní vizitku a v příštím týdnu by se domluvily konkrétní 
podmínky. Přeje hodně zdaru k rozvoji obce. 
 
Dotazy ze strany zastupitelů ani hostů nebyly. 
 

5) Volba starosty, místostarosty, výborů, komisí 
 
Návrh na členy volební komise: O. Rezek, Skalická Iva, Stránská Iva 
 

Hlasování o navrhovaných členech komise: 
     PRO: 7 
     PROTI 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
P. Rezek uvádí, že nastala ta situace, kdy po rezignaci p. Kolomého se zastupitelstvo 
rozhodlo, že přistoupí k volbě starosty, příp. místostarosty. Volební komise tak, jak se 
dohodla, navrhuje, abychom hlasovali tajnou volbou (jde o to, zda to zastupitelé odsouhlasí). 
 

Hlasování o způsobu volby – tajné volby: 
     PRO: 7 
     PROTI 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 
Návrh na starostu: Erika Kohoutová 
Pokud není další návrh, bude přistoupeno k volbě starosty obce. 
 
Zastupitelé přistupují k volbě. 
 
P. I. Skalická a p. I. Stránská vyhodnocují výsledek volby. 
 
Celkový počet zastupitelů na schůzi: 7 
Počet odevzdaných lístků:7 
Na 7 lístcích bylo napsáno jméno: Erika Kohoutová 
 
Starostkou byla zvolena paní Erika Kohoutová. 



 
Přistoupeno k volbě místostarosty obce. 
 
I. Skalická: ČSSD navrhuje na místo místostarostky obce p. Lenku Bártlovou. 
Pokud není další návrh, bude přistoupeno k volbě. 
 
Zastupitelé přistupují k volbě. 
 
P. I. Skalická a p. I. Stránská vyhodnocují výsledek volby. 
 
Celkový počet zastupitelů na schůzi: 7 
Počet odevzdaných lístků: 7 
Na 7 lístcích bylo napsáno jméno: Lenka Bártlová 
 
Místostarostkou byla zvolena paní Lenka Bártlová. 
 
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce: 
 
 Obecní zastupitelstvo po projednání volí v souladu podle ust. § 84 odst. 1 písm. l) zák. 
o obcích 
 

1) starostou obce Eriku Kohoutovou 
 
2) místostarostou obce Lenku Bártlovou 

 
 
 
podpisy ověřovatelů:       
 
 
podpisy volební, návrhové komise: 
 
 

6)  Různé 
 

a) Iva Skalická přednáší dopis Realitní kanceláři 2K2, který osobně připravila: 
 

Vážení obchodní přátelé! 
 
 Na základě usnesení bývalého starosty č.j. sta/07/08/10/2 Vás žádáme jménem Obce 
Rudoltice o zaslání jmenného seznamu klientů, kteří jsou v evidenci Vaší kanceláře jako 
potenciální uchazeči o byt v naší obci. 
 Dále Vás prosíme o zaslání jmenného seznamu žádostí o přidělení parcely v obytné 
zóně Zámeček i s čísly těchto pozemkových parcel. 
 Žádáme Vás o vyhotovení těchto seznamů do 3.9.2007 tak, abychom mohli zařadit 
projednávání těchto bodů z usnesení čj. sta/07/08/10/2 na příští zasedání zastupitelstva dne 
4.9.2007. 
 Tímto krokem se chceme vyvarovat jakémukoliv pochybení z naší strany při jednání 
s budoucími nájemníky a vlastníky pozemků. 
 



 S pozdravem Erika Kohoutová – starostka obce 
 

Hlasování o odeslání tohoto dopisu: 
     PRO: 7 
     PROTI 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

b) P. Rezek - dnes proběhla kolaudace. Kolaudace proběhla podle zápisu úspěšně, práce 
je tam ještě dost. V pátek by se měly ty byty předávat. Bylo by vhodné říci, kdo to 
bude předávat a zda nebudou problémy. Dále bych mohl poinformovat o otázce 3. 
etapy, co se týče smluvní zajištěnosti. U p. Smejkala jsem zjistil, že pro 6 domů typu 
B jsou smlouvy zajištěny včetně dřeva (střecha). Co není vůbec zajištěno, to je otázka 
vnitřních prostor (vnitřní řemesla). Tam se p. Smejkal vyjádřil v tom smyslu, že by od 
OZ očekával pověření, kde by vypsal podmínky pro výběrové řízení, které by mohlo 
s dostatečným předstihem proběhnout. Další věc jsou ty další domky, tzn. domky typu 
D. Tam teda samozřejmě není nic řešeného, co se týče té základní desky – tam by to 
bylo možné řešit i způsobem přes Vision apod. tak, jak jsme byli zvyklí. Otázka je, 
jaká bude situace, kolik budou mít práce. Zde žádné smlouvy (na hrubé zdivo apod.) 
nejsou. Dle jeho ujištění nehrozí skluz, nevidí problém. Veškeré úsilí řemeslníků je 
zaměřeno na těch 6 domů. Stavební dozor by navrhoval, aby se jejich pracovní síly 
přesunuly i tam, ale není to smluvně ošetřeno. Dále jsem se zajímal o průmyslovou 
zónu (u těch „číňanů“) - výstupy kanalizace a přípojek jsou prý provedeny. Já to 
nemám možnost zkontrolovat, nevím. Smlouva s  „číňanama“ běží - očekáváme z ní 
prostředky, které nám budou chybět. Dále jsme hovořili ohledně cyklostezky – tam 
došlo k tomu, že do května nebyla vyřešena paní, co se týče výkupu pozemků, tím 
pádem to padlo. Fond se musí opětovně zažádat. Je pravdou, že částka, která se na to 
bude muset věnovat, není zas tak malá a termín, který zazněl v usnesení starosty, až 
tak reálný není dle mého názoru. Ale zeptáme se lidí, kteří pracují v terénu. 
Cyklostezka v podstatě v současné době není ošetřena, i když se podařilo (p. 
Kohoutové), že smlouva s uvedenou paní je podepsaná, tzn. že pozemek by byl 
k dispozici.  
 

c) I. Skalická – otázka ohledně prodeje bytu v domě čp. 12 (p. Bufková) – dnes 
zjišťovala několik zádrhelů, které budou muset pomoci řešit právníci – materiály 
předává p. Bártlové, která konzultaci provede (otázka ZP, právní účinky vkladu, rozdíl 
ceny). P.Skalická není schopna s tím dále nic udělat a je třeba, aby to viděl odborník. 

 
d) Otázka předávání bytů v pátek 30.8.2007 – smlouvy zajišťuje Lenka Bártlová, 

nejpozději ve čtvrtek budou připraveny p. starostce k podpisu (problém s čísly 
stavebních parcel je vyřešen informací ing.Smejkala, čísla vodoměrů zjistí u 
stavbyvedoucího). V 7.45 hod. I. Skalická, D. Žáček a Kohoutová budou připraveni na 
Zámečku k předávání bytů. P. Skalická se dotazuje, zda není problém na OÚ ohledně 
pátku. P. Bártlová sděluje, že zjistí u pracovnic OÚ 

 
e) P. starostka - Od firmy 2K2 došly smlouvy na pozemky, chtěli, abychom je dnes 

projednali, některé věci jsou tam však nejasné, takže budou projednávány na příštím 
zastupitelstvu. Jedná se o 5 smluv. 

 
 



f)  P. starostka - Vítání občánků se bude konat dne 9.9.2007 ve 14.00 hod. P. Sodomková 
navštíví rodiny se zvacím dopisem, zařídí i podpis ohledně souhlasu zveřejnění ve 
zpravodaji. I. Stránská má na starosti zajištění vkladních knížek. Vše je zajištěno. P. 
Kohoutová se domlouvala s ředitelkou školy o prázdninách, p. M. Sodomková se ještě 
nyní domluví osobně. 

 
g) Školská rada – zástupci z řad obce 

p. I Skalická navrhuje tyto zástupce za obec: E. Kohoutová, D. Žáček (L. Bártlová již 
byla do školské rady schválena) 
 

      h) Doplnění členů kontrolního a finančního výboru se odkládá na příští jednání. 
  

ch) K dotazu Z. Smolčákové, na základě čeho byla vybrána auditorská firma, jejíž 
zástupce zde byl, L. Bártlová uvádí: Navštívila jsem minulý pátek firmu Daně-Audit, 
a.s. Šlo o časovou tíseň. Na internetu jsem vyhledala veškeré účetní firmy 
z Lanškrouna a okolí. Nabídka této společnosti mě velice nadchla, doporučuji si 
přečíst činnost této firmy na webu. Minulý pátek ráno jsem je osobně nakontaktovala, 
hovořila jsem s dvěma společníky, vysvětlila jsem jim současnou situaci obce a byla 
jsem mile překvapena jednáním z jejich strany. Jak mi bylo řečeno, mají s tímto 
celkem velké zkušenosti, obdobnou činnost provádějí i pro další obce. Bylo 
domluveno, že provedou audit a zpracují účetnictví do konce roku 2007 s tím, že se 
v mezidobí vyhlásí výběrové řízení a samozřejmě nebrání ničemu, aby se do něj 
kdokoliv přihlásil, včetně této firmy. Byla jsem z nich naprosto nadšená. 

  
I.Skalická uvádí, že strany ČSSD a KSČM oslovily svoje poslance a především 
poslance p Martínka, který pomáhal s výstavbou, a to ohledně toho, co by bylo jako 
prvořadé. Tento uvedl, že v každém případě je třeba udělat ekonomický audit, ať 
věříme nebo nevěříme starostovi, je to třeba v každém případě! V současné době, kdy 
u nás probíhá výstavba takovéhoto rázu, musel se hledat takovým způsobem někdo, 
kdo to zvládne. Já jsem asi tak před 8 lety spolupracovala s touto firmou a myslím si, 
že je pravděpodobně nejdražší v tomto okolí, ale další auditorka neměla vůbec čas. 
Nás tlačí čas. Když tam L. Bártlová šla, řekli jí okamžitě, že to udělají. Situace nastala 
tím, že starosta odstoupil a nedá se nic dělat. Tato firma je schopna ve chvíli, kdy dělá 
interní audit, dělat i účetnictví. Je to všechno jednodušší, rychlejší, i když drahé. 
Pokud by někdo věděl jiného auditora, který by to udělal nějak jinak – prosím. Takto 
by do toho spadl kdokoliv rovnýma nohama a nevěděl by, která bije, kdežto tato účetní 
firma to nějakým způsobem vyhrabe z toho nejhoršího. Nikdo nemůže vědět, jak se to 
tam účtovalo, jaké finanční toky běžely atp. Auditor je schopen zjistit, jakým 
způsobem tečou dotace, jakým způsobem jsou firmy provázány. Sice to bude drahé, 
ale budou vědět, jak to řešit.  
P. Smolčák vznáší dotaz ohledně ceny auditu –  I. Skalická uvádí, že cena auditu 
nebyla stanovena, bude se to odvíjet od položek. Odhadem podle ní bude audit činit 80 
– 100 tisíc Kč, je to její soukromá domněnka. Dle toho, co říkali L. Bártlové (cena za 
položky), účetnictví bude stát max. 10 tis. Kč měsíčně. Účetnictví budou provádět do 
konce roku. 5 měsíců je prostě potřeba nějakým způsobem překlenout. 

 P. Brejša se dotazuje na internetovou adresu firmy Daně-Audit, a.s. – www.dane-
audit.cz 

 
i) I. Skalická – Je potřeba schválení navýšení platu zastupitelů podle nové vyhlášky, 

která je v platnosti od 1.1.2007, číslo vyhlášky bohužel neví. 



P. E. Kohoutová – jedná se o vyhlášku č. 614/2006 Sb. 
 

Návrh na usnesení v tomto znění: 
 

Měsíční odměny a příplatky zastupitelům budou poskytovány dle vyhlášky č. 614/2006 
Sb., počínaje 1.8.2007. 

 
Hlasování o usnesení shora: 

     PRO: 7 
     PROTI 0 
     ZDRŽEL SE: 0 
 

K dotazu p. Brejši, co vyhláška doslovně říká, I. Skalická cituje z vyhlášky shora 
(obec nad 1000 obyvatel 
 – člen zastupitelstva – 320 Kč měsíčně plus příplatek 160 Kč měsíčně 
- člen výboru nebo komise – navíc 800 Kč měsíčně  
- předseda výboru nebo komise – navíc 1010 Kč měsíčně).  
K dalšímu dotazu, zda to jsou peníze z rozpočtu obce, I. Skalická uvádí, že ano. 
 
P. Skalická vyzývá zastupitelstvo, zda by nemohli zvážit, aby prostředky (odměny 
zastupitelů) nemohli využít ve prospěch obce. Ona sama je poskytuje škole.  
P. Smolčák – Za tyto peníze by se měla odevzdávat práce. Dle něj je toto určitým 
způsobem alibismus. Bylo by lepší, kdyby komise pracovaly tak, jak mají. Již se nedá 
vymlouvat na to, že starosta tu není. Již 3 měsíce tu není a stejně se nic neví 
(informace ohledně financí by měl mít finanční výbor). 
I. Skalická – kdyby každý zastupitel dával tyto peníze obci (cca 8 tisíc měsíčně 
čistého) byl by to v současné době přínos pro obec. Nevěřte, že nic nevíme. 
V současné době je to pozitivní. To neznamená, že bychom byli v mínusu. Je to 
všechno ve stádiu práce.  
P. Rezek – otázka je, zda by bylo vůbec vhodné finanční stavy zveřejňovat na internet. 
P. Smolčák – ano, bylo by vhodné se zamyslet nad tím, zda to v tomto ohledu 
(finanční otázky) zveřejnit na internet (v zápise to samozřejmě být může, ale na 
internetu všechno být nemusí – pouze to, co se tam může dávat). 
I. Skalická – dnes víme, kolik máme peněz s podnikovým spořením, ale nevíme, jak to 
bude zítra (vyčkává se, jak se to všechno vyvrbí) tím, že se zvolí nový starosta, se 
mění celá situace. 

 
 

j) P. Brejša – Starosta bude uvolněný nebo neuvolněný? 
P. Rezek – většinou jsme se shodli na tom, že by měl být uvolněný. 
I. Skalická – je otázkou, jak dopadne audit (zda budou peníze na odměnu uvolněného 
starosty) Pokud se zjistí, že peníze budou, může se uvažovat o tom, že bude uvolněný. 
Musíme počkat na to, co zjistíme. Zatím bude neuvolněný, protože zatím opravdu 
nevíme, zda by to šlo. Je to můj osobní názor.  
I. Stránská – měli bychom nechat starostku, aby se k tomu vyjádřila. 
I. Skalická –zda bude uvolněná či neuvolněná starostka, schvaluje zastupitelstvo. 
Otázkou je opravdu to, zda na to máme, či ne. Myslím, že do konce roku na to 
nemáme. 
 



      k)  P. Chládková  (bytovka čp. 261) – blahopřeje starostce a místostarostce k volbě a 
doufá, že práce jim půjde. Překvapuje ji, že pokud byl bývalý starosta starostou, 
chodila velice často na jednání a nepotkala nikdy lidi, kteří tu dnes sedí. Pokud jsem 
tady lidi potkávala, nikdy se nikdo nezeptal na stav financí. Samozřejmě je vhodné, 
když informace jsou na internetu, ale každý jej nemá. Opravdu ani ve zpravodaji, 
pokud tedy vyšel, finanční otázka obce nikdy nebyla řešena. Překvapuje mě, že p. 
Skalická uvádí, že něco ví – proč tedy nebyly zprávy ve zpravodaji, jak to finančně 
vypadá. 
P. starostka - známe současný stav, protože jsme si jej nyní kontrolovali, ale taky 
nevíme, zda je skutečně takový - „audit je audit“. 
P. Macháčková - k 15.9. by měla být uzávěrka nového zpravodaje, takže zastupitelé 
byli požádání, aby se do zpravodaje vyjádřili. 
 

       l)  P. Bártlová děkuje Petru Macháčkovi za vedení webu obce, uvádí, že vždy byl velice 
ochoten, okamžitě reflektoval její požadavky, co se týče úpravy webu, a musí mu 
v tomto ohledu poděkovat. Zda dostává nějakou odměnu je otázkou. 
P. Macháčková – odměnu dostal od pana starosty naposledy v roce 2006. 
P. starostka uvádí, že odměnu za měsíc srpen má již napsanou. 
 

      m)  P.Skalická se dodatečně vyjadřuje k vyjádření p. Smolčáka, že peníze se dostávají za 
nějakou práci: Ona byla předsedkyní bytové komise. Myslí si, že   pracovala min. 5 
hodin týdně, když pracovala moc, komise byla zrušena. V červenci komise, ve které 
pracovala, zrušili. Osobně za ty peníze, které dostávala, pracovala. 
P. Smolčák – ale já vám to nevyčítám. 
P.Tejkl, Tejklová – opravdu to zní alibisticky, neberte to osobně. Je to opravdu 
alibistické. 
P. Bártlová oponuje – p. Skalická to vidí jako ekonom, ví, jaké finanční částky chybí – 
snaží se ušetřit, kde se dá. 
P. Tejklová – vyjádřila jsem se špatně – jde o populismus. 
 
 

      n)  P. Z. Tejkl – Jelikož jsme vedli nějaké diskuse a já jsem byl účastníkem diskuse, mám 
nutkání se k tomu vyjádřit. P. Tejkl cituje své vyjádření: 
 
Zdálo by se, že bavit se v současné složité situaci obce o způsobu vedení diskuse na 
jednání zastupitelstva a jejím dokumentování, je malicherné a zbytečné. Ano, máme 
spoustu vážnějších problémů. Jenže tyto problémy musí vyřešit lidé zainteresovaní na 
správě obce (a to nejen zastupitelé). Vztahy mezi nimi jsou podle mého názoru 
klíčové. Bude muset dojít i k řadě jednání tzv. „mezi čtyřma očima“, což je v politice i 
řízení organizací normální. 
Součástí zasedání je obvykle i diskuse. Tu jsem považoval vždy za zdroj informací a 
námětů mnohdy i neformálního charakteru, a to pro obě strany. Záleží vyloženě na 
uvážení zastupitelstva, jaký styl vedení této diskuse zvolí. Zda nechá diskusi poněkud 
volnější průběh, kdy si nebude muset každý dávat pozor na slovíčko a zaznamenají se 
pouze podstatné myšlenky a náměty nebo se budu snažit dotáhnout k absolutní 
dokonalosti systém doslovného záznamu vystoupení všech účastníků zasedání. Můj 
osobní názor (který nikomu nevnucuji) je ten, že druhá varianta v žádném případě 
nepřispěje ke zlepšení vztahů ani přínosnosti diskuse. Při současné snaze přiblížit se 
tomuto modelu bez příslušných technických prostředků navíc zákonitě dochází 
k nepřesnostem a vytržení ze souvislosti, aniž by v tom musel být jakýkoliv úmysl. 



Některé pasáže zápisu pak opravdu bývají zajímavé až zábavné. Při spontánním 
vystoupení se člověk někdy neubrání emotivnímu vyjádření. V atmosféře volné 
diskuse to nemusí být až tak na závadu, ale s odstupem času a pro nezúčastněné osoby 
se pak některá vyjádření mohou jevit jako nevhodná nebo úsměvná. Čistě pro sebe si 
beru z této situace poučení: budu-li mít napříště neodbytný pocit se k něčemu vyjádřit, 
budu to dělat písemně, což tímto činím. Cílem mých občasných vystoupení není být 
zdrojem pobavení pro čtenáře internetu, ale buď se něco dozvědět nebo něco sdělit. 
 
Považuji toto téma za uzavřené a zastupitelům přeji upřímně mnoho sil do řešení 
podstatně obtížnějších problémů, které mají před sebou. 
 

      o)  p. Šerkopová se dotazuje, kdo má na starosti kaštanovou alej – děti tam ulámaly větve, 
houpají se na nich (hrozí to obrovským úrazem). Žádá, aby se to nahlásilo na příslušné 
místo nebo, aby obec zajistila uřezání větví. 
P.  starostka – nemůže tam být pořád nějaký strážce a hlídat děti, co dělají. Dali jsme 
do všech baráků upozornění, aby si rodiče děti hlídali, ale bohužel. 
P. R. Kohout – situace je taková, že na MěÚ v Lanškrouně vědí o této situaci. V rámci 
komise životního prostředí napíšu dopis, který bude vyvěšen v každé bytovce a bude 
to v tom smyslu, aby si rodiče hlídali lépe své děti. Pokud se situace nezlepší, bude se 
to řešit prostřednictvím MěÚ Lanškroun, neboť se jedná o významný krajinný prvek. 
Např. pořez stromů – kdyby se měly pořezat všechny stromy, tak ta alej přijde o to 
proč je chráněná. Stromy by se musely ořezat až do 1/3. 
p. Šerkopová – špatně jsem to řekla, šlo mi v podstatě o jeden strom. 
 

      p)  P.Chládková – za dům čp. 261-  pás ochranné sítě se tu na obci ztratilo, sehnala tedy 
náhradu – jde o jiné zpracování, ale funkce na spony je stejná. Až to dovezou, domluví 
se s paní starostkou. 
K p. R. Kohoutovi – p. Kohout slíbil, že až bude mít čas, odveze kupu nepořádku u 
domu. Kupa je tam stále. Vzniká problém při větru.. Celou dobu p. Kohout o tom ví. 
Kupa tam hnije.  Mají smlouvu s OÚ a s p. Boháčem, který se stará o sekání trávy – 
tráva, která je posekaná, tam tleje a hnije. Opětovně se dotazuje, kdy ta kupa bude 
odvezena. Zapáchá to. P.Boháč to tam pravidelně seká, ona to kontroluje – vzniká tam 
to, co tam vzniká. Co se týče větví, tam se domlouvali, že chce vědět, co se s těmi 
stromy dá dělat nebo nedá dělat (skácet je to samozřejmě škoda, ale asi by to chtělo 
ořezat).  
P.Kohout – proběhne prohlídka s vodohospodářema kolem potoka a budou se 
označovat stromy na ořez a na kácení.  
P. starostka – R. Kohout toho už moc nenadělá, pracuje v Lanškrouně na životním 
prostředí, dělá od rána do večera, bydlí přechodně v Lanškrouně. My bychom 
potřebovali lidi do komise, protože jeden člověk nemůže být všude.  Nikdo se do 
komise nehlásí, je to těžké. Situace je taková, jaká je.  
Starostka si tento problém bere na starost. 
 

      q) P. Langrová - uchází plyn na bytovce čp. 261 – říkala to již p. Jašniakové – až se tam 
někdy něco stane, nebude to nic hezkého. Je to 6 neděl, co volala p. Jašniakové, že by 
bylo potřeba, aby se na to někdo podíval, a nic se neděje. Je tam veliký zápach u 
hlavního uzávěru. 
 
Lenka Bártlová si to bere na starost – pokusí se to domluvit s p. Kollertem.  
 



P. Suchý – to je záležitost plynařů a ne obce. Plynoměry jsou plynařů. 
 

      r)  P. Hnát – Kdy začnete řešit problémy na horním konci? Všude se to řeší, ale horní 
konec zůstává – telefonní dráty, stromy (je to druhé nebo třetí zastupitelstvo). 
I. Stránská opětovně reaguje – Myslím si, že teď, v tuto dobu, co nastala, se bavit o 
tom, zda se seká ten a ten pozemek, není zcela důležité (na minulém jednání jsme si 
vyměnili názory), musím opětovně reagovat tak, že v tuto dobu jsou tu závažnější 
problémy, které jsou k řešení, a že o sekání trávy to zrovna není. Ty pozemky, o které 
se jedná - jestli p. Hnát nechce, aby to tam zarůstalo – jako každému, který má barák a 
sousedí s pozemky, které nejsou obhospodařovány, bohužel nezbývá nic jiného, než 
vzít kosu a posekat to tam. Pokud p. Hnátovi o to životní prostředí tak jde a nejsou 
obsazeny komise, nechť nabídne pomocnou ruku. Svou iniciativou by mohl něco 
změnit. 
P.Smolčák – nebo posekat a poslat fakturu majiteli 
P. Hnát – tam je víc problémů, táhne se to 10 – 12 let. To je váš problém. Jako obec 
byste měli vyzvat majitele. 
R. Kohout – většina pozemků jsou PF ČR, některé pozemky jsou Zámeckého vrchu a 
pak tam jsou pozemky soukromé, z toho jeden majitel je z Třebovic a dva jsou 
z Rudoltic.  

 P. I. Skalická – Já si to beru na starost a majitele vyzvu. 
P. starostka  - Co se týče stromů – nemůže se ořezávat celoročně, existuje vegetační 
klid. 

 p. Hnát – je to nebezpečné, chodí tam děti. Přijďte se tam podívat. 
¨ 

s) P Macháčková – dnes mi psala p. Sitová – četla náš web a zjistila, že se dnes volí 
starosta – prosí o nějaký článek do Lanškrounských listů.  

 I.Skalická článek napíše – s paní Sitovou se osobně spojí 
 
 
Jednání skončeno ve 21.40 hod. 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva, č.: OZ/28/08/07: 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) Doplněk č. 1 Jednacího řádu obecního zastupitelstva ze de 12.12.2002 
c) Prohlášení ve znění: 

 
Zastupitelstvo Obce Rudoltice děkuje bývalému starostovi RNDr. Oldřichu Kolomému 

za jeho dlouholeté působení ve funkci starosty obce Rudoltice a jeho neúnavný boj za 
ekonomický rozvoj a prosperitu naší vesnice. Zastupitelstvo obce si této jeho obrovské práce 
váží a v žádném případě tuto jeho práci nezpochybňuje. 
 
 Zastupitelstvo obce děkuje všem zaměstnancům obce, ředitelům a zaměstnancům 
příspěvkových organizací a obchodní společnosti obce – Vision s.r.o. a dále samozřejmě všem 
dodavatelům a odběratelům těchto organizací, že mu v tomto jeho úsilí pomáhali a i nadále 
pokračují v této práci ve prospěch naší obce Rudoltice i v tomto nelehkém období. 
 



d)  Odeslání dopisu Realitní kanceláři 2K2. 
e)  Měsíční odměny a příplatky zastupitelům budou poskytovány dle vyhlášky č.  

614/2006 Sb., počínaje 1.8.2007. 
 

 
2) Obecní zastupitelstvo po projednání volí v souladu podle ust. § 84 odst. 1 písm. l) 

zák. o obcích 
 

a) starostou obce Eriku Kohoutovou 
b) místostarostou obce Lenku Bártlovou 

 
3) Obecní zastupitelstvo ukládá 
 
 a) R. Kohoutovi zajištění dopisu ohledně problému s kaštanovou alejí. 
 b) Starostce p. Kohoutové vyřešit problém s kupou nepořádku u bytovky čp. 261. 
 c) L. Bártlové prokonzultovat otázku ohledně prodeje bytu v čp. 12. 
 d) P. Sodomkové upřesnit podrobnosti s ředitelkou školy ohledně vítání občánků. 
 d) L. Bártlové zajištění aktuální otázky ucházení plynu na čp. 261. 

e) p. Skalické zajištění článku do Lanškrounských listů o volbě starosty. 
f) I. Skalické zajištění výzvy majitelům pozemků na horním konci vesnice ohledně 

sekání trávy. 
 
 
 
 
 
  

 
 

Zapsala: L.Bártlová      Ověřili: D. Žáček 
          M. Sodomková 
 
 
 
 
 
 
    Erika Kohoutová 
         starostka 
 
 
 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: 
 L. Bártlová 


