
ZÁPIS 
jednání Zastupitelstva obce Rudoltice dne 25. 2. 2010 

 
Program: 
 

1) Zahájení 
2) Schválení zapisovatele a ověřovatelů zápisu 
3) Kontrola bodu č. 5 usnesení č. OZ/28/01/10 a bodu č. 3 a 4 usnesení č.  OZ/08/02/10 
4) Smlouva o dílo na akci „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ (Obec Rudoltice – DS 

INTEX s.r.o.) 
5) Navýšení kapacity ZŠ a ŠJ (ZŠ a MŠ Rudoltice) 
6) Finanční vypořádání mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a zřizovatelem 

k 31.12.2009  
7) Schválení a rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací zřízených obcí  
8) Výběrové řízení na pozici účetní pro organizace zřízené či založené obcí 
9) Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová 

10) Vedení optického kabelu v katastru obce 
11) Žádost o peněžitý sponzorský dar (Svaz tělesně postižených v ČR, o.s.) 
12) Různé 

• Přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 
fondem obce  

13) Diskuse 
 
Přítomni: Bártlová, Rezek, Kohoutová 
Omluveni: Stránská, Žáček, Skalický 
Nepřítomni: Řehoř, Kolomý 
 
§ 92 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) 
 
 (1) Zastupitelstvo obce se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát za 3 měsíce. 
Zasedání zastupitelstva obce se konají v územním obvodu obce. Zasedání zastupitelstva obce 
svolává a zpravidla řídí starosta. Starosta je povinen svolat zasedání zastupitelstva obce, požádá-
li o to alespoň jedna třetina členů zastupitelstva obce, nebo hejtman kraje. Zasedání zastupitelstva 
obce se koná nejpozději do 21 dnů ode dne, kdy žádost byla doručena obecnímu úřadu. 
  
 (2) Nesvolá-li starosta zasedání zastupitelstva obce podle odstavce 1, učiní tak 
místostarosta, popřípadě jiný člen zastupitelstva obce. 
  
 (3) Zastupitelstvo obce je schopno se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina všech 
jeho členů. Jestliže při zahájení jednání zastupitelstva obce nebo v jeho průběhu není přítomna 
nadpoloviční většina všech členů zastupitelstva obce, ukončí předsedající zasedání zastupitelstva 
obce. Do 15 dnů se koná jeho náhradní zasedání. Svolá se postupem podle odstavce 1 nebo 2. 
 
 
Bártlová – S ohledem na skutečnost, že zde není v tuto chvíli přítomna nadpoloviční většina všech 
členů zastupitelstva obce (alespoň 5 zastupitelů), nelze zasedání ani zahájit. V nejbližších dnech 
tedy svolám náhradní veřejné zasedání. S největší pravděpodobností na úterý, dne 9. 3. 2010. 
 
Skončeno, podepsáno v 19.15 hod. 
 
Zapsala: Michaela Zvárová 
 
Lenka Bártlová 
starostka obce 


