
VÝPIS 
jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 15. 10. 2007 

 
 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
3) Návrhy na řešení současné situace z pohledu vedení a ekonomie obce a obecní 

výstavby. 
4) Diskuse 

 
 
Přítomni: E. Kohoutová, I. Skalická, L.Bártlová, D. Žáček, O. Rezek, I. Stránská, O. Kolomý, 
J. Janisch 
 
Omluveni: M. Sodomková 
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
L. Bártlová pořizuje soukromý audiozáznam z jednání pomocí diktafonu. 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 20.05 hod. starostkou E. Kohoutovou. 
 
 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 
Návrh zapisovatele: L. Bártlová 
Návrh ověřovatelů zápisu: I. Stránská, J. Janisch 
 
 

Hlasování o schválení zapisovatele, 
ověřovatelů: 
PRO: 8 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
3) Návrhy na řešení současné situace z pohledu vedení a ekonomie obce a obecní výstavby. 
 
p. Rezek- domnívám se, že bod předjednán nebyl, tudíž nesplňuje tu podmínku, že nebyl 
inzerován v té podobě tak, jak byl předjednán. Nesplňuje tedy podmínku 7 dnů, kterou jsme si 
stanovili. Bod, tak jak je formulován - v tom rozsahu -  je daleko šířeji pojat, než tak, jak byl 
předjednán.  
 
p. Skalická – program visí na úřední desce 7 dní 
 



p. Bártlová – program jsem osobně vyvěšovala na úřední desku minulou neděli – tedy je to 7 
dní 
p. starostka navrhuje podání návrhů na řešení situace všemi zastupiteli. 
 
P. starostka cituje své prohlášení (viz příloha)  
 
p. Rezek cituje své prohlášení: 
 
Vážení spoluobčané, hosté, kolegové zastupitelé. 
Chtěl bych vyjádřit své pocity a názory, které bych nebyl schopen formulovat bez písemné 
přípravy.  
Především chci před Vámi všemi vyjádřit poděkování a obdiv naší současné starostce E. 
Kohoutové – obětavému a pracovitému člověku, jednoduše řečeno člověku, který má srdce na 
dlani. Ještě jednou díky, Eriko! 
Dále bych se chtěl zmínit k podstatným faktům: Jako představitel ZO KSČM v Rudolticích 
jsem kandidoval již druhé období a působil v místním zastupitelstvu. Při mém nástupu do 
zastupitelstva obce akce Zámeček byla prakticky připravená k rozjezdu a postupně rozdělená 
do tří etap. Při této činnosti jsem měl možnost poznat pracovní tým tehdejšího starosty pana 
Kolomého voleného za ODS. Elán a nadšení všech jeho příznivců byl veliký. Řekl bych, že 
úkoly, které přicházely, rostly a bohatly. Já osobně kandidující za KSČM spolu se svými 
nestranickými kolegy jsem se snažil jim v jejich snažení napomáhat a neházet jim klacky pod 
nohy. Zpočátku bylo těžké překonat v sobě problém zásahu do přírody a záboru zemědělské 
půdy v tak velkém rozsahu – měl jsem i pochopení pro pana Motyčku, který se tomu vzepřel, 
ale nakonec zvítězilo ve mně přesvědčení, že přednost musí mít člověk a jeho nejdůležitější 
potřeba bydlet a zakládat rodiny, a to potřebují i lidé s nižšími příjmy. Proto jsem také 
v naprosté většině hlasoval ve prospěch urychleného rozvoje místa včetně startu III. etapy. 
Panu Kolomému jsem oponoval jen v některých bodech, většinou ve věcech sociálního 
charakteru. Jiná situace a zlom nastal po volbách – v minulém roce. KSČM získala 
z 9členného zastupitelstva 5 míst, převážně nových tváří – nezkušených s touto prací. Přesto 
jsme se rozhodli zvolit pana Kolomého starostou – především proto, aby nedošlo k narušení 
dobře se rozvíjející se výstavby na Zámečku a jeho nesporným zásluhám a schopnostem 
manažersky vést celé dílo. Složitost vzniklé situace nastala, když po počátečním osmělení ve 
funkci zastupitelů chtěli zastupitelé ve své většině měnit zaběhlé praktiky, mít větší podíl na 
rozhodování, vědět předem o věcech – zkrátka pracovat ve prospěch obce a jejich občanů a 
samozřejmě v neposlední řadě samostatně myslet a rozhodovat v souladu se zákonem. Do této 
doby jsem skutečně věřil, že pan Kolomý to myslí dobře a poctivě – že nesleduje osobní ani 
jiné cíle či prospěch, že se nepolitikaří, což v minulosti bylo vzájemně dáno najevo. Změna 
v tomto smyslu nastala, když na veřejnost pronikly zprávy o spolupráci KSČM a ODS na 
komunální úrovni a pan Kolomý se tak zřejmě snažil plnit usnesení vyšších orgánů ODS o 
nespolupráci. Následovalo několikeré přehlasování bývalého starosty, řekl bych v né 
rozhodujících otázkách. Pak proběhla 2měsíční dovolená a nečekaná demise. Tu podal přesto, 
že byl předem  i těsně po jeho volbě do funkce starosty upozorněn, ať s důvěrou, kterou 
dostal, nehazarduje, jako je hlasování o důvěře nebo případná výhružka abdikací. Tak tomu 
totiž bylo i v minulém období předchozího volebního období. Aktem demise vyjádřil 
jednoznačnou neúctu ke zvoleným zastupitelům a zahodil důvěru, která do něho byla 
vkládána. Důvody, které byly uváděny, jsou nevěrohodné a celý akt demise směřoval pouze 
k předčasným volbám s cílem zbavit se nepohodlných zastupitelů – tedy politikaření. Nastalo 
období tvrdého nátlaku přesvědčování v systému cukru a biče, kde pan Kolomý skrytě a za 
pomoci svých nohsledů prováděl nátlakové akce – pohovory s jednotlivci, pomluvy mezi 
občany, blokování výstavby, manipulaci s dodavateli a zaměstnanci, které štvou proti novému 



vedení obce. Největší nátlak byl veden s nezkušenými, ale i lehce získatelnými zastupiteli, 
což jak uvidíme, se zřejmě zdařilo. Náhle je pryč ta slušná atmosféra spolupráce, a to i přes 
některé rozdílné názory v demokratické svobodné diskusi. Je až s podivem, že někteří 
přirovnávají práci v zastupitelstvu s majetnictvím ve fabrikách a se zastupiteli jednají jako se 
svými zaměstnanci. Neuznávají, že je třeba ctít svobodnou volbu a její výsledky – snad ještě 
žijeme v demokratické společnosti, ne? Stále se setkáváme s osočováním. Vyrábění větších 
problémů, než jaké jsou, neochotou spolupracovat, s novým vedením obce přímo 
sabotováním jeho rozhodnutí včetně práce nové starostky – jedním slovem psychický teror. 
To je skutečnost dnešních dnů. Mám za to, že mnozí z těch, kteří se chtějí prodrat do vedení 
obce a usilují o vyhlášení předčasných komunálních voleb, si neuvědomují, že tyto praktiky 
výše popsané naši občané ve většině neschvalují a že je nepodpoří v případných volbách a to i 
přes jejich nesporné zásluhy v minulosti i dnes. Kde se bere ta nenávist, to se bojí, že jim 
někdo něco vezme, že budou mít menší příjmy, vliv na dění v obci? 
 Domnívám se, že by se měli ocenit mladí zastupitelé – nynější i budoucí, působící 
v zastupitelstvu, jejich snaha se něco naučit z řízení obce, zkusit novou náročnou práci. Vždyť 
nikdo i ten nejschopnější nemůže zastávat funkci do nekonečna. Je třeba dát šanci i připravit 
nové mladé tváře. Nesvazujme zájem o práci v zastupitelstvu obce tím, že nic nemohou 
rozhodnout – prosadit. Mějme na paměti budoucnost obce Rudoltice a její další vývoj – ve 
svobodě a demokracii. Nechť zvítězí zdravý rozum! 
 
p. Skalická reaguje. 
 
p. Janisch – když vidím tu atmosféru, nemohu říkat nic jiného než to, co jsem říkal, že 
jediným řešením budou předčasné volby. Atmosféra namísto toho, aby se vyjasnila, pouze 
houstne. Nevím, co měl pan Rezek na mysli tím, že ti, co chtějí předčasné volby, se derou do 
vedení obce. Pokud budou předčasné volby, já osobně kandidovat nebudu, abychom se 
náhodou nesešli ve stejném složení, p. Rezek nemusí mít strach, že já mám ambice a rval se 
do vedení obce. Byli jsme tři, kteří se ztotožnili s tím, aby byly předčasné volby - byl jsem to 
já, byl to p. Kolomý, byla to p. Skalická – byla nás menšina. Smířili jsme se s tím, že se 
situace nějakým způsobem uklidní. 
 
p. Rezek reaguje. 
 
p. Kolomý – já jsem také pro předčasné volby. Důvod, které udávám pro předčasné volby – 
během několika měsíců dosáhneme 1500 obyvatel, během dvou let dosáhneme 1700, 1800, 
1900. Myslím si, že ta obec bude již natolik velká, že by zasluhovala 15 zastupitelů, 
5tičlennou radu, která se prostě schází úplně jiným systémem než stávající zastupitelstvo. Je 
to něco jako je vláda a parlament. Vládu tvoří rada, která se schází za účelem řízení 
operativních věcí v obci a myslím si, že stav, který dnes je, už neodpovídá tomu počtu 
obyvatel, který tady je. 
 
p. Skalická – jsem pro předčasné volby, a to z toho důvodu, že v současném složení 
zastupitelstva nejsme schopni se domluvit. Naše obec je v takové situaci, že se ta obec rozvíjí 
a zastupitelé, kteří nejsou schopni se domluvit, by to jenom zdržovali a celou tu výstavbu 
bychom mohli také třeba zkazit tím naším dohadováním se. Myslím si, že na otázce dne jsou 
dnes předčasné volby, a to i z toho důvodu, že jsem si myslela, že jsme se domluvili na tom, 
že 8 lidí ví, že není schopno řídit tuto obec bez bývalého starosty. Myslela jsem si, že jsme to 
všichni pochopili – řídit obec – celou tu výstavbu -. nejsme schopni řídit to bez něho. Bohužel 
dnešními prohlášeními je řečeno to, že čas pro předčasné volby opravdu nastává,i když jsou 
jenom 3 lidé pro předčasné volby, takže nejspíš nebudou. Nebo se tady budeme muset 



dohodnout nějakým způsobem. Jde o to, že se buď domluvíme či nedomluvíme. Ale já již 
beru dnešní den jako poslední možnost se domluvit. 
Do diskuse se přihlásili p. Rezek, p. Janisch, p. starostka, p. Skalická, p. Bártlová, veřejnost. 
 
p. Stránská – nebudu tady osočovat ani jednu ani druhou stranu, není to dobré řešení, i když 
jsme s osočováním nezačali my. Na jednáních bylo kupa věcí, na které byl p. Kolomý možná 
zvyklý – kdy to, co řekl, že to tak bylo. Bohužel tady se našlo kupa jiných názorů a ty názory 
jsme si dokázali říci, nebylo to zrovna asi podle p. Kolomého představ. Ke své osobě uvádím, 
že odstupovat nehodlám. To, co se nepodařilo na začátku -  abych z toho začala utíkat – to 
není moje parketa, ať si o mně myslí kdo chce, co chce, ať si mě osočuje, kdo chce jak chce, 
je to jeho právo. Já v žádném případě odstupovat nebudu. 
 
Do diskuse se přihlásili p. starostka, veřejnost, p. Stránská. 
 
p. Bártlová – říkám to od samého začátku a  tvrdím to i nadále - pan Kolomý je „mozkem“ 
celé obecní výstavby, myslím si, že by tuto výstavbu i její ekonomiku měl vést dál, je to 
momentálně jeden z mála lidí, který je toho schopen, ovšem já jsem se také rozhodla 
neodstoupit, protože si myslím, že bychom měli bojovat dál, vytyčili jsme si nějaký cíl a 
myslím si, že bychom v něm měli pokračovat! Pokud se budeme neustále osočovat, nikdy nic 
nevyřešíme!  
 
Do diskuse se přihlásili p. Skalická, p. Rezek, p. Bednář, p. starostka, p. Bártlová, p. Janisch, 
p. Šrámek, p. Kolomý, p. Suchý. 
 
p. Žáček- jsem v podstatě outsider OZ - nejmladší věkově i služebně. Na minulých jednáních 
se jednalo o bodech a k tomuto bodu se jednalo ve smyslu znovu zvolit p. Kolomého do 
funkce starosty, čímž bychom částečně získali zpět důvěru dodavatelů a vedoucích našich 
obecních společností. P. Kolomý by dostal především za úkol zpět navrátit obecní rozpočet do 
kolejí, ve kterých byl, i když, jak sám řekl, nebude to snadné ani trošku. Navrhuji změnu na 
postu starosty obce s tím, jak pan Kolomý deklaruje, aby všechny pravomoce byly striktně dle 
zákona.  
 
p. Skalická – připojuji se k tomuto návrhu a měli bychom se takto vyjádřit všichni, abychom 
viděli, co každý z nás chce 
 
p. Bártlová – souhlasím také s tímto návrhem 
 
p. Janisch – ctím dohody, jsem pro tímto způsobem vyřešit tuto patovou situaci a jsem pro 
zvolení p. Kolomého starostou obce 
 
p. starostka – nemám námitky 
 
p. Rezek – já s tím nesouhlasím. Myslím si, že řešení jsou jiná. Nemá cenu to tady rozebírat 
dál, protože cítím, že tady došlo k nějaké dohodě, bohužel jsem u toho tedy nebyl, ale myslím 
si, že ještě máme starostku, která je ve funkci, takže to není ani dost dobře možné, abychom 
volili starostu v takovéto situaci. Nemyslím, že to je nejlepší řešení. Myslím, že by se měla 
hledat cesta další spolupráce v tom složení, v jakém je. 
 
 
Do diskuse se přihlásili: p. Skalická, p. Rezek, p. Bednář, p. Bednářová, p. Bártlová, veřejnost 



 
 
P. starostka E. Kohoutová -  odstupuji z funkce starostky obce. 
 
OZ bere na vědomí. 
 
 
Volba návrhové a volební komise pro účely volby nového starosty obce 
 
p. Bártlová  - návrhovou komisi navrhuji v tomto složení: p. Janisch, p. Skalická, p. Rezek 
 
P. Rezek – volba starosty není v programu, dle mého názoru musí proběhnout nějaká lhůta; 
nepřijímám funkci v návrhové komisi 
 
p. Bártlová – členy návrhové komise tedy navrhuji ve složení: p. Janisch, p. Skalická, p. 
Žáček 
 

Hlasování o členech návrhové komise: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Rezek) 

 
 
p. Bártlová – volební komisi navrhuji ve stejném složení jako návrhovou komisi: p. Janisch, 
p. Skalická, p. Žáček 
 

Hlasování o členech volební komise: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Rezek) 

 
 
p. Bártlová – navrhuji hlasovat o způsobu volby – tajné hlasování 
 

Hlasování o způsobu volby  
– tajné hlasování 
PRO: 4 
PROTI: 3 (Bártlová, Skalická, Janisch) 
ZDRŽEL SE: 1 (Rezek) 

 
 
 
Volba starosty proběhne tedy VEŘEJNĚ. 
 
 
Návrhová komise navrhuje na funkci starosty tyto kandidáty: 
 
p. Janisch -. navrhuji p. Oldřicha Kolomého 
p. Skalická – navrhuji p. Oldřicha Kolomého 
p. Žáček – nemá dalších návrhů 



 
 
Volba starosty 
 
P. Bártlová  - jediným navrženým kandidátem na funkci starosty je p. O. Kolomý 
 

Hlasování o návrhu zvolit do funkce starosty obce 
Rudoltice p. Oldřicha Kolomého: 
PRO: 5 
PROTI: 2 (Rezek, Stránská) 
ZDRŽEL SE: 1 (Kohoutová) 

 
 
 
Vyhodnocení volby: 
 
Starostou obce Rudoltice se dnešním dnem stává RNDr. Oldřich Kolomý. 
 
 
Starosta pronesl pár slov. 
 
 
 
Skončeno, podepsáno ve 21.25 hod. 
 
 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/15/10/07 
 
 
1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:  

a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) členy návrhové, volební komise (p. Janisch, p. Skalická, p. Žáček) 
c) RNDr. O. Kolomého do funkce starosty obce Rudoltice 

 
2) Obecní zastupitelstvo neschvaluje: 

a) způsob volby starosty obce tajným hlasováním 
 
3) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 a) odstoupení p. Eriky Kohoutové z funkce starostky obce 
 
 
 
Zapsala: L. Bártlová        Ověřili: I. Stránská 
               J. Janisch 
 
     RNDr. Oldřich Kolomý 
              starosta  
 
 



Příloha: Prohlášení odstupující starostky p. Kohoutové 
 

 
 
 



 


