
Výpis 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 4. 10. 2007 

 
Nezveřejněné části tohoto výpisu  

jsou pro občany k nahlédnutí v písemném vyhotovení  zápisu na obecním úřadu. 
 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/20/09/07 
4) Smlouva o nájmu bytu (A.K.-Obec Rudoltice)  
5) Rozpočtové opatření č. 165 na základní dopravní obslužnost z rozpočtu Pardubického 

kraje 
6) Stanovisko odboru ŽP k PD „Venkovní přípojka NN Rudoltice, u čp. 90  NN“  
7) Souhlas s provedením ohlášené stavby 
8) Žádost o vyjádření k možnosti zásahu požárně nebezpečného prostoru do p.p.č. 3088/9 ve 

vlastnictví obce 
9) Oznámení MěÚ Česká Třebová o projednání doplněného návrhu zadání změny č. 2 

územního plánu Města ČT 
10) Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci 
11) Vyjádření k proj. dokumentaci cyklostezky úsek Lanškroun – směr Rudoltice 
12) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 264 
13) Různé 

 
 
Přítomni: D.Žáček, E.Kohoutová, L.Bártlová, I.Stránská, O.Rezek, 
 
Omluveni: Sodomková, Skalická 
 
Nepřítomni: Janisch, Kolomý 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
L. Bártlová pořizuje soukromý audiozáznam z jednání pomocí diktafonu. 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 20.00 hod. starostkou E. Kohoutovou. 
 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 
Návrh zapisovatele: L. Bártlová 
Návrh ověřovatelů zápisu: D.Žáček, O.Rezek 



Hlasování o schválení zapisovatele, 
ověřovatelů: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
3) Kontrola bodu č. 3 usnesení č. OZ/20/09/07 – OZ ukládá: 
 

a) p. Skalické zajistit výzvu majitelům pozemků na horním konci obce ohledně sekání 
trávy 

 
L. Bártlová – dle sdělení p. Skalické byl dne 3.10. zaslán dopis p. Hnátovi, aby upřesnil o jaké 
pozemky se jedná 

 
b) R. Kohoutovi vyřešit otázku mýcení dřevin na Zámečku 
 

R. Kohout – je ve spojení s p. Kokešem, který má jednu zásadní chybu v žádosti, zítra bude 
schůzka, kde předloží dokument k opravě této chyby. Obec povolí pokácení dřevin, o které je 
žádáno. 
 

c) starostce zajištění rozvrhu činností na sále 
 

p. starostka – rozvrh je zajištěn, kapacita je volná, písemný rozvrh bude vyvěšen 
 

d) starostce podání informací ohledně možnosti řešení situace obce vyhlášením „stavu 
nouze“, příp. dalšího postupu 

 
p. starostka – kontaktovala jsem p. Gruntovou, p. Skalická kontaktovala p. Martínka; došlo 
k setkání p. Martínka se zastupiteli a p. Šrámkem. Ze strany R. Martínka byla doporučována 
dohoda. V případě, že k dohodě nedojde, může nastat i stav vrácení dotací. K vyhlášení stavu 
nouze nedošlo. Dochází k dalším konzultacím a kontaktování odborníků. 
 

e) p.Rezkovi zajištění druhého jednatele spol. Vision Rudoltice s.r.o. 
 
O. Rezek - obrátili jsme se na Dana Žáčka (na místo p. Motyčky). Chceme se obrátit na právníka, 
který je ustavil do funkce. Organizačně je to třeba ještě vyřídit. Prozatím se nepodařilo vypátrat, 
o jakého právníka se jedná. Dan Žáček dal souhlas, aby se tímto jednatelem stal. 
 

f) p. Rezkovi promluvit s hlídači stavby. 
 

O. Rezek – nezastihl jsem oba hlídače. Hovořil jsem s p. Chlajnem. Tento nemá v podstatě žádné 
návrhy ke zlepšení. Budu hovořit ještě s p. Barbořákem (druhým hlídačem) 
 

g) p. Žáčkovi s p. Suchým dojednat zajištění stavby 
 
D. Žáček – hovořil jsem s p. Šrámkem, který mi řekl, že zabezpečovat stavbu ve větším rozsahu, 



než je nyní, nemá význam, jelikož označení vydrží pár dnů a poté je zdemolováno. Výsledkem by 
musel být náš příkaz. Dle p. Šrámka je to však neekonomické. 
 
p. starostka – aby nás to stálo co nejméně, zajistíme nějaké dřevěné kolíky s bezpečnostní páskou 
v místech, kde neprojíždí stroje a nebudou přímou překážkou stavby. 
 
D. Žáček si to bere na starosti. 
 

h) starostce prověřit záležitost odkupu pozemku č. 3088/12 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
 
p. starostka – dala jsem zjistit, zda se na pozemku nachází cesty atd. 
 
R. Kohout – je to cesta používaná v dnešní době pouze pro pěší, je to přístupová komunikace. 
Dle vyznačení v mapě se jedná o přístupovou cestu pro dvoustopá vozidla. Doporučuji, aby si 
tento pozemek obec ponechala. Jedná se také o přístup k potoku; nikdy nevíme, co se kde bude 
muset kopat, např. kanalizace do budoucna, vedou tam také kabely. Míst, kde se potok dá přejít, 
aniž by se narušily soukromé pozemky, není mnoho. 
 

Hlasování o zamítnutí žádosti o odkoupení 
pozemku parc. č. 3088/12: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
R. Kohout: Informace ohledně pozemku p.č. 215 v majetku obce Rudoltice – jedná se o pozemek 
v majetku obce, o koupi pozemku má žádost paní O. Vedle tohoto pozemku je pozemek, kde by 
měla vést cesta, která se tam pravděpodobně do budoucna bude stavět, a při výstavbě této cesty 
by se dle mého názoru zasáhlo i do tohoto pozemku, což by tedy nebylo možné v případě, kdy by 
šlo o pozemek soukromý. Také bychom měli vyřešit do budoucna kanalizaci (ČOV, čerpací 
stanice, tlakovou kanalizaci), což by eventuelně mohlo být na tomto pozemku (je to nízko, je to u 
potoka, kam se dají stáhnout odpadní vody).V současné době tedy nedoporučuji jeho prodej. 
 
 
4) Smlouva o nájmu bytu (A.K.-Obec Rudoltice)  
 
p. starostka – paní A.K. zdědila po manželovi předplacený nájem, tento nájem jí vypršel, a proto 
s ní musí být uzavřena nová smlouva. Návrh smlouvy zní na jeden rok s tím, že zaplatí, tak jako 
každý jiný, xx Kč za uzavření smlouvy, kauce xx Kč (tříměsíční nájem). Paní A.K. je 
důchodkyně a požádala OZ o splácení kauce po xx Kč měsíčně. Doporučuji vyhovět této žádosti 
a schválit uzavření smlouvy. 
 

Hlasování o schválení smlouvy o nájmu bytu, 
navržených splátkách: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 



5) Rozpočtové opatření č. 165 na základní dopravní obslužnost z rozpočtu Pardubického kraje 
 
výše: xxx Kč 
 
5a) Doplnění programu o Rozpočtové opatření č. 174 z Pardubického kraje – zásady o 
poskytování finančních podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu 
jejich využití. 
 
výše: xxx Kč 

Hlasování o doplnění bodu 5a) do programu: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
p. starostka cituje rozpočtová opatření č. 165, 174 
 

Hlasování o schválení rozpočtových opatření 
č. 165, 174: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
6) Stanovisko odboru ŽP k PD „Venkovní přípojka NN Rudoltice, u čp. 90  NN“  
 
p. starostka - jedná se o kladné stanovisko ŽP. Nejsou připomínky ze strany odboru ŽP 
 
OZ bere na vědomí 
 
 
7) Souhlas s provedením ohlášené stavby 
 
p. starostka – vydání územního souhlasu s provedením ohlášené stavby 
 
OZ bere na vědomí 
 
 
8) Žádost o vyjádření k možnosti zásahu požárně nebezpečného prostoru do p.p.č. 3088/9 ve 

vlastnictví obce  
 
D. Žáček – jde o žádost o výjimku z § 17 odst. 5 vyhl. č. 137/1998 Sb. – sálání tepla a padajících 
hořících částí domu při hoření domu. V zákoně je uvedeno, že by pozemek, kam toto sálání tepla 
a padání hořících částí domu v případě jeho hoření zasahuje, měl být součástí stavební parcely a 
pokud to přesahuje stavební parcelu, musí mít souhlas vlastníka této nemovitosti – pozemku. 
Pokud by dům chytl a hořel a ochranná - nebezpečná zóna by zasahovala pouze na stavební 
parcelu, není třeba, aby se o toto žádalo. V tomto konkrétním případě však ochranná zóna 



zasahuje do pozemku obce. Jelikož je to cesta a patrně se tam nikdy nic stavět nebude, navrhuji 
vyhovění této žádosti o výjimku. 
 
p. starostka – jedná se o cestu na obecním pozemku 
 

Hlasování o schválení žádosti: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
Diskuse se zúčastnili manželé Tejklovi. 
 
 
9) Oznámení MěÚ Česká Třebová o projednání doplněného návrhu zadání změny č. 2 územního 

plánu Města ČT 
 
p. starostka – obec Rudoltice je sousedem města ČT, týká se to tedy i nás.  
 
OZ bere na vědomí 
 
 
10) Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci (příloha č. 1) 
 
starostka cituje dokument shora – založení Sdružení místních samospráv České republiky, jež má 
prosazovat zájmy především měst a menších obcí 
 

Hlasování o přihlášení se k této iniciativě: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
Diskuse se zúčastnil p. Tejkl, p.Rezek. 
 
 
11) Vyjádření k proj. dokumentaci cyklostezky úsek Lanškroun – směr Rudoltice 
 
O. Rezek – naši občané by potřebovali spíše tu druhou stranu cyklostezky, tzn. ze Zámečku dolů 
do obce, ať už z hlediska bezpečnosti dětí či jiných hledisek. Pokud bychom chtěli finanční 
prostředky věnovat, bylo by je vhodné věnovat směrem dovnitř obce, neboť ta druhá strana je, 
když ne trvale, tak alespoň dočasně řešena stezkou, která byla vybudována ze sídliště. Jde tu 
hlavně o odkoupení soukromých pozemků, tzn. jde tu o finanční prostředky. V zájmu obce je dle 
mého názoru věnovat se spíše straně ze Zámečku dovnitř obce.  
 
p. starostka cituje žádost Města Lanškroun a dále sdělení býv. starosty z března 2006 právě 
ohledně této otázky. Radila jsem s p. Smejkalem, který tvrdil, že navrhovaná varianta není pro 
naši obec výhodná. Vzhledem k tomu, že peníze nejsou, navrhuji to vést kolem bývalé cihelny 



(R. Kohout - dolní část oválu – přes alej – po nynější stavební cestě k cihelně - Lanškroun) 
 
p. starostka navrhuje iniciovat schůzku se zástupcem Města Lanškroun za účasti ing. Smejkala. 
 
P. starostka si to bere na starosti. Příští jednání podá informace o průběhu schůzky. 
 
 
Do diskuse se přihlásili: p. Macháčková, p. Kohout, p. Tejkl, p. Tejklová, p. Rezek, p. Žáček. 
 
 
12) Žádost o ukončení nájemní smlouvy k bytu č. 7 v čp. 264 
 
Tato žádost již byla vyřešena bytovou komisí. 
 
 
13) Různé 
 

a) Před jednáním bylo nalezeno v kanceláři obecního úřadu k projednání 5 smluv o dílo mezi 
Visionem a subdodavateli. Protože zastupitelé neměli možnost si je v předstihu prostudovat, 
jejich projednávání se odkládá na příští zasedání.  
 
Současně byl předložen zápis z pracovní porady příspěvkové organizace Stavby Rudoltice ze dne 
4.10.2007. Tento je starostkou citován. Na závěr zápisu je uvedeno sdělení ohledně shora 
uvedených smluv, které budou dnešním dnem předloženy zastupitelstvu.  
 
Diskuse se zúčastnili všichni zastupitelé. 
 

b)  Návrh na   u s n e s e n í   zastupitelky p. Skalické ve znění: 
 
1. Člen kulturně-informační komise bude Petr Macháček, jehož náplní bude spravovat  web naší 
obce. 
 
2. Odměny předsedům a členům komisí p.Kocanda, p.Konečný, p.Šerkopová, sl. Chromcová a p. 
Macháček  se budou vyplácet poprvé za 10/2007 z důvodu zahájení jejich činnosti v tomto 
měsíci. 
 
3. Každý předseda komise bude předkládat činnost komise na posledním zasedání v měsíci, 
počínaje měsícem 10/2007.  
 
4. Do konce měsíce 10/2007 předseda každé komise předloží návrh statutu těchto komisí ( tzn. 
činností, které budou vykonávat v rámci komise). 
 

Hlasování o schválení usnesení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

  



c) Výběrové řízení na ekonoma pro firmu Vision Rudoltice s.r.o. 
 
p. starostka – vzhledem k žádosti zastupitele Kolomého ze dne 19.9.2007 navrhuji přesně dle 
jeho požadavku vyhlásit výběrové řízení.  
 
 

Hlasování o vyhlášení výběrového řízení na 
ekonoma: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
I. Skalická se pověřuje zajištěním výběrového řízení. 
 
 

d) Nabídkové řízení na správu bytového fondu obce Rudoltice 
 
p. starostka – obec se rozhodla řešit správu bytového fondu vyhlášením nabídkového řízení. 
Nechceme zaměstnance obce, chceme firmu, která bude zajišťovat komplexní služby. Když 
odstupoval zastupitel Kolomý, v podstatě nám napsal, že bude potřeba jednoho zaměstnance 
navíc na agendu bytů, že bude pro to potřeba program atd. Obec to může řešit různými způsoby a 
my jsme se toto rozhodli řešit tímto způsobem. 
 
 

Hlasování o vyhlášení nabídkového řízení: 
PRO: 5 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
L. Bártlová si to bere na starosti 
 
 

e) p.Macháčková – blíží se počet obyvatel obce 1.500 – bude se konat nějaká oslava k této 
příležitosti? 
 
p. starostka – oslava předpokládá určité finanční prostředky. My bychom se chovali 
nezodpovědně, kdybychom dnes prohlásili, že se oslava konat bude 
 

f) p. Tejklová – dotaz ohledně zpracování účetnictví obce a spojených organizací 
 
p. starostka – účetnictví obce jako takové provádí stále p. Jašniaková; p. Šrámek oznámil, že si 
žádného účetního hledat nebude, proto jsme chtěli uzavřít smlouvu s ing. Novákem s tím, že 
smlouvu sice připraví na účetnictví ale že by nám udělal i audit, že by to zprůhlednil, aby se 
v tom nechalo „pohybovat“.  Jednatelé obecních firem s tím nesouhlasili, bylo nám řečeno, že 
nevěří jinému ekonomovi, že věří pouze p. Kolomému. Tudíž se žádná smlouva neuzavřela, 
materiály od p. Nováka jsem tedy musela vyzvednout. P. Kolomý zpracoval účetnictví Visionu 



za srpen. Byla jsem se nyní zajímat o faktury, jak to tam běží – zda se nehromadí, zda se platí (co 
se týče Staveb a Visionu), ing. Smejkal mi oznámil, že tam p. Kolomý chodí a asi to zpracovává. 
Říkala jsem si, že to tedy běží, že se dohodli. Dokonce došlo i k návrhu, že by p. Kolomý mohl 
dělat ekonoma i nadále. Poté, co jsme hovořili s p. Radko Martínkem, který nám říkal, že pokud 
se nedohodneme – žádná strana neustoupí – může dojít k tomu, že se budou vracet dotace, 
přemýšlela jsem, že pokud by to mělo být jedině v tom, že někomu vadím já, jsem ochotna 
odstoupit z funkce, než aby k takovýmto věcem došlo, pak by to tedy dopadlo tak, že by snad p. 
Kolomý zpátky vzal i toho starostu. 
 
p. Bártlová – došlo k jednání s tím, že p. starostka je ochotna odstoupit z funkce za splnění jistých 
podmínek (stanovili jsme si několik bodů, na kterých si trváme). Já jsem byla vyslána jako 
jednatel za zastupitelstvo a jednala jsem s p. Šrámkem, který byl v podstatě prostředník mezi 
námi a p. Kolomým. P. Kolomý si k našim bodům řekl své, což mi bylo předloženo v písemné 
podobě, a výsledek je ten, že se v podstatě na některých bodech neshodneme.  
 
p. starostka – po tomto jednání jsme došli k závěru, že bychom skončili tam, kde jsme byli 
předtím. Já jsem také absolvovala nějaká jednání, kde mi bylo doporučeno, abychom zatím žádné 
personální změny nedělali, že je třeba ještě spoustu věcí projít, prozkoumat. Jednání pokračují. 
Bohužel, když p. Bártlová sdělila výsledek našeho jednání p. Šrámkovi, tento mi najednou řekl, 
že je tam spousta faktur, které je potřeba zaplatit, že to nikdo nedělá. Bylo mi řečeno, že toto p. 
Kolomý prováděl pouze za srpen.  
 
p. Stránská – na jednání s p. R. Martínkem byli přítomni i p. Kolomý i p. Šrámek. p. Šrámek tam 
prohlásil, že mu bylo řečeno, že si má sjednat ekonoma, se kterým on souhlasí a kterého on bude 
uznávat, a tím je p. Kolomý. Takže si ho na ten měsíc sjednal. 
 
p. Bártlová – dle mého názoru by bylo nejlepší, pokud by p. Kolomý ekonomiku dělal i nadále 
 
p. starostka - mně jako ekonom p. Kolomý vůbec nevadí, my jsme naopak chtěli, aby p. Kolomý 
ekonomiku dělal dál. My bychom ho jako ekonoma brali, ale na druhou stranu nám bylo 
naznačeno, že on ekonoma dělat nebude, pokud nebude současně starostou. 
 
p. Stránská - Je ale třeba, aby p. Kolomý chápal, že my chceme do ekonomiky také vidět, že se 
může opětovně stát, že bude p. Kolomý v nějaké indispozici, že musí být zde nějaký člověk, 
který by v případě jeho nepřítomnosti to vedl dál, který to za něj převezme. 
 
p. Bártlová - k tomu, co říká p. Stránská, musím říci, že p. Kolomý navrhoval, že by pod jeho 
vedením zasvětil do otázky ekonomie i zastupitele Žáčka, to zase ano! Jsou tam však body, na 
kterých se neshodneme, jako např. otázka správy bytů. Dle mého názoru je toho už opravdu 
hodně a tu správu je potřeba řešit. Do rukou se nám dostala nabídka jisté realitní kanceláře, která 
by zajišťovala právě komplexní služby s tím, že by to v podstatě obec nic nestálo, protože  by si 
příspěvek v rámci služeb platili sami nájemci. Současné nájemní smlouvy, pravda, toto nyní 
nepodporují, ale jde tu o to komunikovat s těmi nájemci, napsat jim dopisy, vysvětlit situaci a do 
následných nájemních smluv by se toto již zapracovalo. Jedná se o služby evidence nájemců, 
nebytových prostor, jednotlivých bytů a osob, vypracování evidenčních listů, evidence 
nájemného, aktualizace nájemného, vyúčtování záloh včetně právních služeb (vymáhání 
nájemného ale i veškerých poplatků). Toto se nám zdálo jako velice dobrá věc, máme v podstatě i 



pěkné reference i z jiných stran, ale bohužel třeba s tímto p. Kolomý nesouhlasí. Také si myslím, 
že je to všechno o jednání, snažíme se dojít k nějaké dohodě. Je pravda, že šlo pouze o jedno 
kolo. Další podmínka, se kterou dále p. Kolomý nesouhlasí, což třeba zrovna mně hodně vadí, je, 
že jsme chtěli ke zprostředkovatelské smlouvě ohledně pozemků (ohledně bytů smlouva s RK 
končí ke konci tohoto roku) uzavřít dodatek. Já prostě vidím problém v tom, že my nemáme 
jakoukoliv možnost získat informace týkající se otázky prodeje pozemků, neboť ta smlouva 
s realitní kanceláří je napsaná tak, že je z pohledu získávání informací velice nevýhodná pro 
obec. Chtěla jsem proto uzavření dodatku k této smlouvě, který by nám informace zajišťoval, ale 
to prostě p. Kolomý odmítá. Ale je pravdou, že je to opravdu o tom jednání.  
 
Do diskuse se přihlásili manželé Tejklovi. 
 
 
Jednání skončeno ve 22.20  hod. 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/04/10/07 
 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 

  
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) smlouvu o nájmu bytu (A.K.-Obec Rudoltice)  
c) rozpočtové opatření č. 165 na základní dopravní obslužnost z rozpočtu Pardubického    
kraje 
d) rozpočtové opatření č. 174 z Pardubického kraje – zásady o poskytování finančních 
podpor na hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického kraje a způsobu jejich využití. 
e) žádost o vyjádření k možnosti zásahu požárně nebezpečného prostoru do p.p.č. 
3088/9 ve vlastnictví obce 
f) přihlášení se k iniciativě –Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci 
g) člen kulturně-informační komise bude Petr Macháček, jehož náplní bude spravovat   
web naší obce. 
h) odměny předsedům a členům komisí p.Kocanda, p.Konečný, p.Šerkopová, sl. 
Chromcová a p. Macháček  se budou vyplácet poprvé za 10/2007 z důvodu zahájení 
jejich činnosti v tomto měsíci. 
ch) každý předseda komise bude předkládat činnost komise na posledním zasedání 
v měsíci, počínaje měsícem 10/2007.  
i) do konce měsíce 10/2007 předseda každé komise předloží návrh statutu těchto komisí 
( tzn. činností, které budou vykonávat v rámci komise). 
j) vyhlášení výběrového řízení na ekonoma pro firmu Vision Rudoltice s.r.o. 
k) vyhlášení nabídkového řízení na správu bytového fondu obce Rudoltice 
 
 

2) Obecní zastupitelstvo zamítá: 
    a) žádost o odkoupení pozemku parc. č. 3088/12 
 



3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:  
 a) stanovisko odboru ŽP k PD „Venkovní přípojka NN Rudoltice, u čp. 90  NN“ 

b) souhlas s provedením ohlášené stavby 
c) oznámení MěÚ Česká Třebová o projednání doplněného návrhu zadání změny č. 2 
územního plánu Města ČT 
 

 
4) Obecní zastupitelstvo ukládá: 

a) p. Skalické zajistit výzvu majitelům pozemků na horním konci obce ohledně sekání 
trávy 
b) p. Rezkovi organizačně vyřídit zajištění druhého jednatele spol. Vision Rudoltice 
s.r.o. – p. Žáčka 
c) p. Rezkovi promluvit s hlídačem stavby – p. Barbořákem 
d) p. Žáčkovi zajistit stavbu bezpečnostní páskou 
e) starostce iniciovat schůzku ohledně cyklostezky Lanškroun – směr Rudoltice se 
zástupcem Města Lanškroun za účasti ing. Smejkala a podat následně informace o 
výsledku jednání 
f) p. Skalické zajistit vyhlášení výběrového řízení na ekonoma pro firmu Vision 
Rudoltice s.r.o. 
g) p. Bártlové zajistit vyhlášení nabídkového řízení na správu bytového fondu obce 
Rudoltice 
 

 
 
 
 
Zapsala: L. Bártlová      Ověřili: D. Žáček, O. Rezek  
 
 
 
 
     Erika Kohoutová 
         starostka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Příloha č. 1 – Smlouva obcí a měst proti daňové diskriminaci 
 



 


