
VÝPIS 
Jednání zastupitelstva obce Rudoltice dne 18. 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. 4 usnesení č. OZ/04/10/07 
4) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice - L.B.) 
5)   Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – manž. H.) 
6) Smlouva o dílo č. SRV 024/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – J.S.) 
7) Smlouva o dílo č. SRV 025/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – J.S.) 
8) Smlouva o dílo č. SRV 026/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – J.K.) 
9) Smlouva o dílo č. SR 89/001/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. –k.s.) 
10) Smlouva č. 09/2007 (JSK s.r.o. – VISION Rudoltice s.r.o.) 
11) Kupní smlouva č. 1005940750 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
12) Nabídka AGROPROJEKCE LITOMYŠL s.r.o. – Studie proveditelnosti 

protipovodňových opatření, odtokových poměrů pro tok Lukávka v obci Rudoltice 
13) Různé 

a. Dodatek č. 5 nájemní smlouvy (EKOLA České Libchavy s.r.o. – Obec 
Rudoltice) 

b. Žádost o poskytnutí fin. podpory na hospodaření v lesích 
c. Žádost o povolení přípojky vodovodu k plánované novostavbě rodinného 

domku (Ing. J.T.) 
d. Žádost o finanční příspěvek pro cvičení pro rodiče s dětmi (Mgr. J.J.) 
e. Sociálně zdravotní komise - schválení navržených členů A. Kopecké, B. 

Brokešové 
 
 
Přítomni: Kolomý, Skalická, Bártlová, Rezek, Kohoutová, Žáček 
 
Omluveni: Stránská, Sodomková 
 
Nepřítomni:  
 
Zápis z jednání je pořizován v elektronické podobě pomocí VT. 
L. Bártlová pořizuje soukromý audiozáznam z jednání pomocí diktafonu. 
 
 
Program: 
 
1) Zahájení jednání ve 20.30 hod.  
 
Schválení navrženého programu 
 
P. Bártlová  navrhuje zařadit jako bod 5a-5c – kupní smlouvy a dohody o zřízení předkupního 
práva (Obec Rudoltice – manželé K.; Obec Rudoltice – p. N., M. M.; Obec Rudoltice – Č. Š.) 
 



P. Bártlová -  navrhuje jako bod 5d): Návrh na zrušení bodu 1ch) usnesení č. OZ/20/09/07, 
kterým byli ing. A. Smejkal, M. Petráň  pověřeni k vyhlášení výběrových řízení pro III. etapu 
na řemesla elektro, zdravotechnika, ústřední topení, plyn s tím, že výběr subdodavatelů bude 
ponechán výhradně na firmě Vision Rudoltice s.r.o. 
 
P. Bártlová – dále navrhuje zařadit do programu jako bod 12a)  stanovení platu současnému 
starostovi RNDr. O. Kolomému dle nařízení vlády č. 37/2003 Sb., a to v maximální výši 
neuvolněného starosty (8.360,- Kč + 11.940,- Kč plus 178,50 Kč na každých 100 obyvatel 
nad 1000 obyvatel – 21,014,- Kč). Důvod je takový, že starosta bude vykonávat  ke své funkci  
účetní, ekonomickou a bytovou agendu v plném rozsahu. 
 
p. Kolomý- navrhuje zařadit do programu stanovení platu místostarostce L. Bártlové  taktéž 
v maximální výši neuvolněné místostarostky. Důvod je takový , že na místostarostku se nyní 
navalí tolik práce, jako by byla starostkou v jakékoliv jiné vesnici podobného typu. 
 
 
 

Hlasování o navrženém programu: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
2) Schválení zapisovatele, ověřovatelů zápisu 
 
Návrh zapisovatele:  Skalická 
Návrh ověřovatelů zápisu:  Rezek,Žáček 
 
 
 

Hlasování o schválení zapisovatele, 
ověřovatelů: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
3) Kontrola bodu č. 4 usnesení č. OZ/04/10/07 – OZ ukládá: 
 
a) p. Skalické zajistit výzvu majitelům pozemků na horním konci obce ohledně sekání trávy 
P. Skalická informuje, že zaslala dopis p. H. , aby vyznačil pozemky o které mu jde již před 
14 dny, doposud nepřišla odpověď. Oslovuje p. H., který je přítomný proč tak neučinil. P. 
H.odpovídá, že nechce, aby všichni majitelé pozemků věděli, že si stěžoval on, takže tyto 
pozemky označovat nebude. P. Skalická tudíž vidí tuto stížnost jako bezpředmětnou. 
 
 
b) p. Rezkovi organizačně vyřídit zajištění druhého jednatele spol. Vision Rudoltice s.r.o. – p. 
Žáčka 
P. Rezek uvádí, že se musí vyvolat valná hromada a to může pouze starosta, nutné řešit 
s novým vedením, valná hromada odvolá toho starého jednatele a pak se to zaregistruje, 
valnou hr.může svolat pouze starosta  



P. Kolomý-valnou hromadu vykonává zakladatel, což je zastupitelstvo 
Organizaci této valné hromady, kde bude zvolen nový jednatel si bere na starost p. Bártlová 
 
c) p. Rezkovi promluvit s hlídačem stavby – p. B.- p. Rezek uvádí, že toto neudělal 
 
d) p. Žáčkovi zajistit stavbu bezpečnostní páskou-p. Žáček uvádí, že toto neprovedl 
 
e) p. Kohoutové iniciovat schůzku ohledně cyklostezky Lanškroun – směr Rudoltice se 
zástupcem Města Lanškroun za účasti ing. Smejkala a podat následně informace o výsledku 
jednání 
p. Kohoutová mluvila s p. Ch. z Lanškrouna v pondělí a dohodli se , že není správné, když 
jedná p. Kohoutová, chce jednat s novým starostou Kolomým,  p. Chládek řekl, že si udělají 
schůzku spolu 
 
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 
 
p. Bártlová navrhuje zrušení těchto bodů f a g, protože starosta Kolomý  bude dělat vše 
v rámci své funkce  
 
Proběhlo hlasování o zrušení těchto usnesení: 

Hlasování o zrušení těchto usnesení:  
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1(Rezek) 

 
 
 
 
 

4)Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice - L.B.) 
5) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – manž. H.) 
5a) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice -  manž. 
K.) 
5b) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – p. N.) 
5c) Kupní smlouva a dohoda o zřízení předkupního práva (Obec Rudoltice – Č. Š.) 
 

 
Hlasování o schválení smluv 4-5c): 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
5d)Zrušení bodu 1ch) usnesení č. OZ/20/09/07: 
 
Paní Bártlová navrhuje zrušení bodu 1ch) usnesení č. OZ/20/09/07, kterým byli ing. A. 
Smejkal, M. Petráň  pověřeni k vyhlášení výběrových řízení pro III. etapu na 



řemesla elektro, zdravotechnika, ústřední topení, plyn s tím, že výběr subdodavatelů bude 
ponechán výhradně na firmě Vision Rudoltice s.r.o. 
 
K bodu č. 5d) navrhuje p.  Bártlová, aby výhradní právo na všechna tyto výběrová řízení ( a 
v budoucnosti všechna ve kterých bude vystupovat firma Vision a ne obec)měla  firma Vision 
s.r.o- zodpovídají si za to sami  není správné abychom to schvalovali na zastupitelstvu. 
 
P. Bártlová se dotazuje jestli má někdo protinávrh nebo připomínku 
P.Rezek odpovídá, že  je zajímavé, že to teď  najednou  budou dělat sami 
P.Bártlová odpovídá, že se všichni  poučili a ona také a domnívá se , že p.Kolomý taky 
ustoupil. 
P. Kolomý chce dodat  technickou věc , že rozdíl je ten, když byl v zastup.p. S., Š. , K. tak 
nebylo třeba nic vysvětlovat, protože byli u toho a nemuselo se nic vysvětlovat 
 
Rezek dodává, aby se třeba nestalo, že místo xxxxxx,- Kč , které firma nabízela při 
výběrovém řízení to potom vyběhlo na xxxxxxxxx,-Kč. 
 
Kolomý neví o čem Rezek mluví.Dodává, že to psal a ne že to tak bylo, když se to dělá 
jedním vrzem.  
Rezek říká, že mu jde o to, že  když je na něco smlouva a pak se překročí 
Kolomý se ptá o kterém případu mluvíš, to je nesmysl. 
Bártlová dodává, že ví o čem p.Rezek mluví, že se na  to ptala  a bylo jí řečeno, že v té faktuře 
je i započítáno něco jiného, ne jenom zemní práce. 
Kohoutová připomíná, že pro nás jsou Stavby Rudoltice partner, ne Vision, to je pouze 
subdodavatel.  
 
P.Bártlová dává hlasovat o vyloučení níže uvedených smluv z projednání: 
Smlouva o dílo č. SRV 024/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – J.S.) 
Smlouva o dílo č. SRV 025/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – J.S.) 
Smlouva o dílo č. SRV 026/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – J.K.) 
Smlouva o dílo č. SR 89/001/2007 (VISION Rudoltice s.r.o. – . k.s.) 
Smlouva č. 09/2007 (J. s.r.o. – VISION Rudoltice s.r.o.) 
 

Hlasování o vyloučení bodů 6-10 
z projednání: 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Rezek) 
 

Schválení smluv se tedy vylučuje z programu jednání. 
 
 
 
Bártlová dává hlasovat pro to, aby další výběr. řízení, kde se účastní firma Vision byla pouze 
v kompetenci  firmy Vision Rudoltice s.r.o. 

 
Hlasování o dalším výběru fi.Vision 
PRO: 6 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 1 (Rezek) 



11) Kupní smlouva č. 1005940750 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
 
P.Kolomý uvádí, že jsme to schválili  v lednu, jsou to ty tři pozemky za tím kamením, 
požádali jsme fond o odkup, protože to máme v plánu. jako sportoviště, jestli to chceme 
musíme to zaplatit a bude to naše. Odsouhlasit,koupit, převést. Sazka vypisuje každý rok 
dividendy a v rámci procent, tam kde je připraven projekt,plocha, tak je možné od ní získat 
dotace. Máme jenom vizi a nejsme vlastníci. Je nutné se stát vlastníky. 
Smlouva je na celkovou částku  xxxxxxx,- Kč . 

Hlasování o schválení smlouvy: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
12) Nabídka AGROPROJEKCE LITOMYŠL s.r.o. – Studie proveditelnosti 
protipovodňových opatření, odtokových poměrů pro tok Lukávka v obci Rudoltice 
 
P. Kolomý uvádí že to je na konci vesnice, koupili jsme pozemek,udělali projekt, už je to tak 
dva tři roky, mezitím si vymysleli, aby naše žádost byla správná, že musí být protipovodňová 
studie, xxxxxxx,- Kč jsme už do toho vrazili, tak ještě xxxxxx,-Kč,  to se musí dodělat a 
neznamená to, že nás vyberou. Kdo je připravený, tak pak bere. 
Do diskuse přihlásil pan Tejkl. 

Hlasování o schválení nabídky 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
12a)   Stanovení platů starosty a místostarosty 
 
Dle nařízení 37/2003 Sb bude přiznán plat neuvolněnému starostovi ve výši (8.360,- Kč + 
11.940,- Kč plus 178,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 1000 obyvatel) a neuvolněné 
místostarostce ve výši ( 6870,-Kč+ 11.940,- Kč plus 178,50 Kč na každých 100 obyvatel nad 
1000 obyvatel ) 
 

Hlasování o platu starosty a 
místostarostky 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 

13)Různé 
 

a) Dodatek č. 5 nájemní smlouvy (EKOLA České Libchavy s.r.o. – Obec 
Rudoltice)Richard Kohout 

 
P. Kohout uvádí , že dodatek je zaměřen na nové kontejnery,  o to se navyšuje, je to jen 
změna 
Do diskuse se přihlásil p. Smolčák a p. Tejklová 
P. Bártlová dává hlasovat o přijetí  dodatku s tím, že Richard Kohout promluví s Ekolou o 



zmíněném nevyvážení popelnic. 
Hlasování o platu dodatku nájemní 
smlouvy 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
b) Žádost o poskytnutí fin. podpory na hospodaření v lesích 

 
R.Kohout uvádí, že jde o žádost o dotace na prořezávku v lesích, ex. na to dotace  
P.Kolomý uvádí, že už je to poněkolikáté asi tak popatnácté 
 

Hlasování o žádosti o poskytnutí fin. 
podpory 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
c) Žádost o povolení přípojky vodovodu k plánované novostavbě rodinného 

domku (Ing. J.Tejkl) 
 
P. Bártlová mluvila s ing.Smejkalem a není žádná překážka k tomuto povolení.  
P.Kolomý: za historii vodovodu jsme vždy vyhověli každé žádosti o připojení , ale některý , 
který neplatili jsme odfikli . Dodává, že toto je typická věc v kompetenci starosty a tady se 
s tím ztrácí čas. 
P.Rezek uvádí, že je potřeba říct k té vodě, že ve špičkách přestává i téct voda, ty tlakový 
průměry nejsou dobrý 
Kolomý: dnes přišla faktura  na půl milionu na tři čerpadla na posilnění tlaku, s tím se počítá 
Do diskuse se přihlásil p. Smolčák 
 
P. Bártlová dává hlasovat o povolení přípojky. 

Hlasování o žádosti o povol.přípojky 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
 
 

d) Žádost o finanční příspěvek pro cvičení pro rodiče s dětmi (Mgr. J.J.) 
 
P. Bártlová navrhuje  2000,- Kč 

Hlasování o žádosti o fin.příspěvek 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 
 
Do diskuskuse se přihlásila p. Tejkalová a p. Macháčková 



 
e) Sociálně zdravotní komise - schválení navržených členů A. Kopecké, B. 

Brokešové 
 

Hlasování o schválení členů 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
Schváleno, s tím že plat bude od 1.10.2007 
 

       f) P. Macháčková referuje o činnosti důchodců a vznáší dotaz, jestli  by bylo    
možné dostat na činnost důchodců , na pohoštění např. před Vánocemi 

 
Na dotazy p. Macháčkové odpovídal p. Kolomý 
P. Macháčková dále uvádí, že na setkání důchodců si důchodci stěžovali, že lékař nedodržuje 
hodiny, někdy tam musí staří lidé čekat a nemají si ani kde sednout. 
Kolomý navrhuje ať udělá dvě lavičky Beneš 
P. Skalická si bere na starost, že promluví s doktorem, aby chodil dobře, lavičky zajistí p. 
Bártlová. 
 
       g) P. Kolomý navrhuje jednání OZ každý poslední čtvrtek v měsíci  
 
Dříve každotýdenní zastupitelstva byly vlastně výrobní porady. Drobné věci potvrdí komise, 
starosta to podepíše a bude to rychlé, rozhodne starosta nebo místostarosta, zastupitelstvo 
bude rozhodovat o prodeji nemovitostí a další hl.věc zastupitelstvo vydává vyhlášky a 
rozhoduje o rozvoji obce, uzemní plán, s tím souvisí, když dáváme do provozu nový barák na 
Zámečku, hlavně to je o majetku. Kolomý navrhuje změnu na jednou za měsíc, protože dnes 
by tam např. zbylo pár bodů, něco je v kompetenci starosty  
 
P. Bártlová přednáší návrh, že zastupitelstva se budou konat každý poslední čtvrtek v měsíci 
počínaje 29.11.2007 od 20 hodin v budově obecního úřadu. 

Hlasování o konání zastupitelstva 
v navrženém termínu 
PRO: 5 
PROTI: 1 
ZDRŽEL SE: 1 

 
 

      h) P. Bártlová informuje o tom, že by měla obec oslavit překročení hranice 1500 
obyvatel, které obec překročí v nejbližších dnech.  

 
P. Kolomý uvádí, že to je už pěkné číslo, dneska jsme tam koukali 1466, chybí 34 lidí a jako 
jsme oslavovali 1000, musíme k této příležitost vyhlásit kolik peněz se bude předávat a když 
na to nebude musí to starosta vytáhnout třeba z peněženky. 
Navrhuje , aby dostal 1501 obyvatel 50 tisíc, 1502 obyvatel 30 tisíc a 1503 obyvatel 10 tisíc. 
 
P.Rezek uvádí, že se to dá načasovat 
Do diskuse se přihlásil p. Tejkl,p.Macháčková, p. Konečný a p. Hnát 
P. Skalická dává návrh dát jen 1501. a to  50000,- Kč 



P.Bárlová navrhuje dát jen 30000,- Kč 
P.Žáček navrhuje udělat propagaci materiální 
Bártlová si bere tyto oslavy na starosti. 
 
Kolomý stahuje návrh a Skalická také. 
 
P. Bártlová dává hlasovat o návrhu předání peněžního daru 1501. obyvateli  a to 30000,-  Kč.  
 

Hlasování o předání daru ve výši 30.000,- 
Kč 1501. obyvateli: 
PRO: 7 
PROTI: 0 
ZDRŽEL SE: 0 

 
 

      ch) P.Macháčková přichází s návrhem, že by se měla vydat nová  brožurka jako 
byla k 700 letému výročí. 

 
P.Rezek se ptá v jakém jazyce to bude. 
P. Kolomý svoluje, aby se vydala nějaká nová brožura. 
Macháčková dává návrh , aby se za inzeráty v Rudoltickém zpravodaji platilo. 
P.Bártlová: si vezme na starost ceny a pravidla 
 

 i) P.Kohoutová uvádí, že nás oslovila opět Diakonie Broumov , ale musí to být do 
konce příštího týdne. 

 
P.Kohotová si vezme tuto charitativní akci na starost. 
Do diskuse se přihlásila p. Macháčková 
 

j) P.Rezek se dotazuje kdo nechal navézt dva šutry za obecní úřad. 
 
Bártlová to zjistí a pokud tam žádný účel neplní , tak se odstraní 
 

      k) P.Kohoutová uvádí, že si stěžovala  paní, která roznáší reklamy, že na horním i 
dolním konci obce běhají psi, bylo by dobré, rozhlasem vyhlásit , aby občané 
nenechali volně pobíhat psy. 

 
P.Bártlová si toto vezme na starost 
 

      l) P.Kohout se dotazuje co to je za hlínu, co se vozí mezi rud. a lan.katastrem 
 
P. Bártlová to dává za úkol zjistit p. Kohoutovi 
 

     m) R.Kohout uvádí, že je nedostačující kapacita kontejnerů, když to propočítával, 
tak je potřeba dva na plast a jeden na sklo, nebylo by dobrý objednat velké ke Konzumu a 
tyhle dát k Řehořům? 
Bártlová se dotazuje kolik to vyjde finančně? 
Kohout: nádoba na rok 2663,-Kč bez dph 
Kohout: zajistí to  
 



    n) P.Kohoutová se dotazuje jestli nebudeme dělat vánoční koncert, bylo by dobré 
z vlastních zdrojů 

 
P. Macháčková uvádí, že koncert již organizuje kulturní komise a bude 20.12.2007 
s klienty soc. ústavu  
 

   o) P.Žáček se dotazuje jestli se budou vyrábět lavičky k lékaři, tak ve školní družině 
také potřebuji. 
 
Skalická si vezme toto na starost (prohlédne školku jestli tam nejsou nějaké lavičky navíc)  
 

  p) P. Tejkl se dotazuje, že dnes měly komise říct své statuty a že to tak nebylo 
učiněno. 

 
P. Skalická uvádí, že ona statut konzultovala se starostou prostřednictvím paní místostarostky 
a starosta nemá námitek, takže na příštím zasedání tento statut bytové komise bude předložen. 
Richard Kohout předkládá statut Komise životního prostředí na prostudování. 
Na příštím zasedání je nutné, aby  tyto statuty předložili všechny komise 
 
  
Paní Bártlová ukončuje zasedání v 22.05 a příští jednání bude 29.11.2007 
 

Usnesení obecního zastupitelstva č. OZ/04/10/07 
 

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
 
a) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
b) změnu programu 
c) zrušení nabídkového řízení na správu bytového fondu obce Rudoltice a ekonoma firmy 
Vision s.r.o 
d) vyloučení 5 smluv o dílo z programu jednání 
e) schválení Kupních smluv a dohod o zřízení předkupního práva uzavřené mezi Obcí 
Rudoltice a L.B., manž. H., manž. K, p. N, p. Š) 
f) zrušení bodu 1ch) usnesení č. OZ/20/09/07, kterým byli ing. A. Smejkal, M. Petráň  pověřeni 
k vyhlášení výběrových řízení pro III. etapu na řemesla elektro, zdravotechnika, ústřední topení, 
plyn s tím, že výběr subdodavatelů bude ponechán výhradně na firmě Vision Rudoltice s.r.o. 
g) výhradní právo na všechna výběrová řízení ( a v budoucnosti všechna ve kterých bude 
vystupovat firma Vision a ne obec)bude mít firma Vision s.r.o 
h) návrh  Kupní smlouvy č. 1005940750 (PF ČR – Obec Rudoltice) 
ch) nabídku AGROPROJEKCE LITOMYŠL s.r.o. – Studie proveditelnosti protipovodňových 
opatření, odtokových poměrů pro tok Lukávka v obci Rudoltice 
i)  Stanovení platů neuvolněného starosty a místostarostky 
j) Dodatek č. 5 nájemní smlouvy (EKOLA České Libchavy s.r.o. – Obec Rudoltice) 
k) žádost o poskytnutí fin. podpory na hospodaření v lesích 
l) žádost o povolení přípojky vodovodu k plánované novostavbě rodinného domku (Ing. J.T) 
m) finanční příspěvek 2000,- Kč pro cvičení pro rodiče s dětmi (Mgr. J.J.)  
n) členy Sociálně zdravotní komise - A. Kopeckou, B. Brokešovou 
o) návrh konání OZ v každý poslední čtvrtek měsíci, počínaje 29.11.2007 od 20 hodin v budově 
obecního úřadu 
p) předání peněžního daru 1501. obyvateli  a to ve výši 30000,-  Kč 



2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí: 
 
a) oznámení kulturní komise o konání vánočního koncertu 
b) oznámení pozvání na setkání důchodců členům zastupitelstva 
 
 

3) Obecní zastupitelstvo ukládá: 
 
a) p. Bártlové svolat valnou hromadu spol. Vision s.r.o.  
b) p. Rezkovi promluvit s hlídačem stavby – p. B. 
c) p. Žáčkovi zajistit stavbu bezpečnostní páskou 
d) starostovi iniciovat schůzku ohledně cyklostezky Lanškroun – směr Rudoltice se zástupcem 
Města Lanškroun za účasti ing. Smejkala a podat následně informace o 
výsledku jednání 
e ) p. Kohoutové uspořádat charitativní akci s Diakonií Broumov 
g) p. Bártlové zajistit oslavy 1501. obyvatele obce Rudoltice 
h) R. Kohoutovi promluvit se spol. EKOLA o nevyvážení popelnic a zvýšení počtu kontejnerů. 
ch) p. Skalické promluvit s doktorem, aby dodržoval ordinační hodiny 
i) p. Bártlové zajistit lavičky, p. Skalické zjistit stav laviček v ZŠ a MŠ 
j) P.Macháčkové zajistit vydání brožury Rudoltic 
k) P.Bártlové zajistit vyhlášení rozhlasem , aby občané nenechali volně pobíhat psy. 
l) R. Kohoutovi zjistit informace ohledně navážení hlíny mezi rud. a lan.katastrem 
m) všem předsedům komisí zajistit statuty a seznámit s činností komise v měsíci 10 a 11/2007. 
 
 
 
 
Zapsala:  Skalická        Ověřili: D. Žáček, O. Rezek 
 
 
 

Oldřich Kolmý 
starosta 

 
 
 
 
Za správnost vyhotovení výpisu: Skalická 


