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Schůzka na sídlišti.

Pokračování na straně 2

UŽ ZASE PRŠÍ

Je konec května a na prstech jedné ruky by se dalo spočítat, kdy 

za poslední měsíc svítilo celý den slunce. Pranostiky na měsíc 

květen hovoří různě, např. „Na mokrý květen přichází suchý 

červen.“ Tak Vám nevím, jestli spoléhat na léty prověřená poře-

kadla, či si pro jistotu zapnout televizi a riskovat, že zase uslyším 

„Zítra očekáváme v Čechách převážně oblačno, místy s deštěm 

nebo přeháňkami. Na Moravě a ve Slezsku zataženo, občas déšť, 

na severovýchodě srážky trvalejší....“ Na druhou stranu – mohlo 

by být hůř. Povodně se nám naštěstí prozatím vyhnuly. Na 

jiných místech republiky však takové štěstí neměli. Díváte se 

v televizi na tu hrůzu ze zatopených oblastí a nezbývá Vám, než 

souhlasně přikyvovat požadavkům obsaženým v Olomoucké 

výzvě. Hejtmani moravských krajů vyzývají vládu k řešení situace 

po povodních a k povodňové ochraně naší republiky. Naprosto 

souhlasím. Naše obec má čerstvě zpracovaný kompletní pro-

jekt na výstavbu poldru nad vesnicí. Odhadované náklady 

– 30 milionů. K zažádání o stoprocentní dotaci na výstavbu vod-

ního díla, které by mělo naši obec uchránit před stoletou vodou, 

však chybí maličkost. Dosud nejsou vypořádány majetkoprávní 

vztahy ke všem pozemkům, které k výstavbě budou potřeba, 

a v brzké době se tak asi ani nestane. V takovýchto případech je 

pak bezmoc to jediné slovo, které Vám tane na mysli...

 

Ponechme pro tuto chvíli stranou jednu z těch chmurnějších 

stránek každodenního běžného života a vraťme se k našemu 

červnovému zpravodaji, který právě držíte v rukou. Jedny volby 

za námi, další dvoje před námi. Tak by se asi dalo charakteri-

zovat jedno z jeho témat. Volby do Poslanecké sněmovny PČR 

proběhly na konci května. Na podzim nás čekají volby do 1/3 

Senátu PČR a volby komunální. Rok 2010 je právem označován 

za rok supervolební. Před pár dny, při volbách do Poslanecké 

sněmovny jsem před místní volební místností potkala jednu 

z moudrých obyvatelek obce. „Jdu si splnit svou občanskou po-

vinnost“, povídala. Všichni jsme tak ale zdaleka neučinili. Volební 

účast u těchto voleb byla podprůměrná – necelých 51 %. Není to 

tak trochu škoda?

 

Kromě jistých občanských povinností si ve zpravodaji přečtete 

samozřejmě i o jiných, více či méně radostných záležitostech. 

Dočtete se např. o investicích, o hřišti, o škole, o historii či 

historických památkách anebo třeba o blížícím se slavnostním 

dni znovuotevření místní tělocvičny. Témat je opravdu spous-

ta. Věřím proto, že se Vám v pořadí již druhé letošní číslo bude 

líbit a že Vám přinese moře zajímavých a užitečných informací.

 

Přeji Vám příjemné a ničím nerušené léto.

 

Lenka Bártlová, starostka

POSTAVME SI HŘIŠTĚ
Tak zní nedávná výzva obce všem svým občanům. A protože 
v Rudolticích již jedno velmi pěkné hřiště máme – nutno 
podotknout, že jeho vlastníkem není obec, ale TJ SOKOL Rudoltice 
– směřovala výzva zejména k obyvatelům lokality Zámeček. 
Obec tak v jejich případě reagovala na četné prosby a nabídla jim 
možnost vybudování hřiště v místě jejich bydliště. 

Podněty k tomuto kroku jsou pochopitelné. Tuto lokalitu dnes obývá celkem 

686 obyvatel, z toho 206 je nezletilých dětí. Pevně však věřím, že je pochopitel-

ná i zásadní podmínka obce, která svou nabídku podmiňuje osobní účastí 

občanů na jeho budování, a to bez ohledu na to, zda této nabídky využijí 

obyvatelé „staré“ obce či obyvatelé Zámečku. Obec na oplátku dodá potřeb-

ný materiál a současně je i ochotna zajistit práci těžké techniky, např. na úpravu 

terénu.

 

Na Zámečku proběhla ve čtvrtek 13. května schůzka ve spodní části sídliště, 

tedy v místech, kde by hřiště mohlo stát, a musím říci, že jsem byla opravdu 

mile překvapena. Schůzky se zúčastnilo poměrně velké množství obyvatel této 

lokality, a to společně se svými vesměs malými dětmi či vnoučaty. S 5tičlenným 

výborem, který na této schůzce vznikl, obec v těchto dnech dojednává podrob-

nosti.

SLOVO STAROSTKY

PŘÍLOHA UVNITŘ ČÍSLA

VOLBY DO 
ZASTUPITELSTEV OBCÍ
V ROCE 2010
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POSTAVME SI HŘIŠTĚ
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 Myslím si, že diskuse přítomných byla podnětná, věcná a smysluplná 

a nutno dodat, že některá diskutovaná témata mne více či méně pře-

kvapila. Pojďme se nyní společně nad jedním z nich zamyslet. Je jím 

obava některých místních z toho, že vybudované hřiště bude dříve 

či později čelit nemilosrdnému útoku vandalů.

Slovo vandalismus je, bohužel, v dnešní době často všeobecně sklo-

ňováno, a to samozřejmě nejen v naší obci. Ano, je tomu tak. Nese to 

s sebou doba? Je dnešní mládež jiná nebo jinak vychovávaná? Nebo je 

to rodiči? Nesmyslnost ničení nejrůznějších materiálních hodnot jako 

jsou lavičky, zastávky, vzrůstající stromky nebo domovní zvonky by 

nás klidnými neměla nechat. A přesto tomu tak je. Nebo to není klid? 

Je to naopak strach, co nám přikazuje s tím „raději“ nic nedělat, jak ně-

kteří naznačují? Možná. Možná je to opravdu strach z toho, že se to vrátí 

ve zlém a třikrát více....

Předpokládám, že se mnou budete souhlasit, když řeknu, že každé do-

spívající dítě tropí větší či menší hlouposti. Nepochybně tomu tak bylo 

i v mém případě či v případě mých vrstevníků před dvaceti lety. Tehdy 

jsme však asi obecně měli mnohem větší respekt z dospělých a chovali 

k nim daleko větší úctu. Věty typu „Jen počkej, až potkám tvýho tátu, 

ten ti dá! To si nepřej slyšet, co mu řeknu!“ mě vždycky mírně řečeno 

uzemnily na celkem dlouhou dobu. A proto se ptám: Proč to dnes a ta-

dy nefunguje? V případě Zámečku vidím problém v poměrně vysoké 

fl uktuaci obyvatel, která má zcela určitě za následek jejich vzájemnou 

neznalost , což vlastně někteří sami potvrzují. Život zde tak spíše připo-

míná anonymitu města než život na vesnici, kde mají lidé k sobě jaksi 

mnohem blíž. Věřme tedy, že časem se zde v tomto směru situace ustálí 

a doba, kdy bude znát jeden druhého nejen na tomto sídlišti, ale i v celé 

obci, tak přinese celým Rudolticím pohodový a klidný život.

 

V Rudolticích dne 29.5.2010, Lenka Bártlová, starostka

VÝZVA OBCE VŠEM SVÝM OBČANŮM I NADÁLE TRVÁ:

Podmínky:

•  hřiště bude vybudováno svépomocí místními
obyvateli

•  obec po dohodě dodá potřebný materiál

•  obec po dohodě zajistí práci těžké techniky 

Lze využít k vystavění dětských prolézaček, pískovišť, houpaček, 
příp. k rekonstrukci stávajících sport. ploch či veřejných prostranství 
nejlépe ve vlastnictví obce.

tel./fax: 465 323 124

e-mail: ou@rudoltice.cz 

michaela.zvarova@rudoltice.cz

petra.sustrova@rudoltice.cz

jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

www.rudoltice.cz

starostka obce:

tel.: 463 351 552

mob. telefon: 776 023 736

e-mail: bartlova@ow.cz 

lenka.bartlova@rudoltice.cz

Obecní úřad v Rudolticích

Rudoltice čp. 95

561 25

Schůzky se zúčastnilo poměrně velké množství obyvatel této lokality, 
a to společně se svými vesměs malými dětmi či vnoučaty.
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VÝSLEDKY VOLEB DO PARLAMENTU ČESKÉ REPUBLIKY KONANÉ VE 
DNECH 28. A 29. KVĚTNA 2010

číslo
název politické strany, politického hnutí nebo 
koalice

platných 
hlasů

platné 
hlasy v %

01 OBČANÉ.CZ 3 0.47

04 Věci veřejné 97 15.44

06 Komunistická strana Čech a Moravy 87 13.85

09 Česká strana sociálně demokratická 151 24.04

13 Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 37 5.89

14 STOP 1 0.15

15 TOP 09 89 14.17

17 Křesťan. a demokrat. unie-Českosl. strana lidová 24 3.82

18 Volte Pravý Blok www.cibulka.net 5 0.79

20 Strana zelených 8 1.27

21 Suverenita-blok J. Bobošíkové, str. zdravého rozumu 24 3.82

23 Česká pirátská strana 4 0.63

24 Dělnická strana sociální spravedlnosti 10 1.59

25 Strana svobodných občanů 4 0.63

26 Občanská demokratická strana 84 13.37

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, konaných ve dnech 28. a 29. 5. 2010 v obci Rudoltice

Volební účast: 51 % – voličů 628 z celkového počtu 1235 (dle stálého seznamu voličů) 

VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY PARLAMENTU ČR

0% 5% 10% 15% 20% 25

STOP

OBČANÉ.CZ

Česká pirátská strana

Strana svobodných občanů

Volte Pr. Blok - www.cibulka.net

Strana zelených

Dělnická strana sociální spravedlnosti

Suverenita

Křest. demokr. unie - Čs. str. lid.

Strana Práv Občanů ZEMANOVCI

Občanská demokratická strana

Komunistická str. Čech a Moravy

TOP 09

Věci veřejné

Česká str.sociálně demokrat.

Volební místnost. Fota: M. Macháčková
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Je to docela standardní praxe – na 
obecní úřad přichází nájemník jednoho 
bytu stěžovat si na nájemníka druhého 
bytu, nebo majitel domu si přichází 
stěžovat na majitele sousedního domu, 
a všichni očekávají, že starosta obce 
nebo úředníci úřadu začnou tento 
problém řešit. 

Je to však mylná představa. Obec zde sice může 

zapůsobit jako neformální autorita, není tu ale 

od toho, aby zkoumala, kdo ze stěžovatelů má 

pravdu, nebo dokonce rozhodovala, co kde má 

a nemá dělat. Tyto spory spadají do režimu ob-

čanského práva, a ten, kdo se na svých právech 

cítí dotčen, nebo má pocit, že někdo jiný vůči 

němu zákon porušuje, musí se obrátit buď na 

policii nebo přestupkové oddělení příslušného 

úřadu (u malých obcí to bývá nejbližší pově-

řený úřad, s nímž má obec o řešení přestupků 

smlouvu), u vážnějších případů pak na soud.

Pokud jde o možnosti obce, tak té se mohou 

stížnosti dotýkat pouze v jednom směru – získá-

-li z nich důvěryhodné a podložené informace, 

které může využít například k tomu, aby jako 

pronajímatel dala nájemníkovi výpověď, protože 

hrubě porušuje pravidla v domě, nebo v případě 

sousedství rodinných domků v případě například 

neoprávněného záboru veřejného prostranství 

vyzvala dotčeného k úhradě tohoto záboru, 

apod. Tedy může zasahovat pouze tam, kde jí to 

přísluší, a způsobem, který jí zákon umožňuje.

Jinak do vztahů mezi občany vstupovat nemů-

že, a nemůže je proto pochopitelně ani řešit. 

JAK MŮŽE OBEC ŘEŠIT SOUSEDSKÉ SPORY? V PODSTATĚ – NIJAK

Role obce spočívá v tom, že v případě podob-

ných jevů občanovi poradí, kam se obrátit, 

popř. jej nasměruje k právníkovi, na policii 

apod. Kdyby naopak se pouštěla do řešení 

těchto soukromoprávních vztahů, mohla by 

se dostat do konfl iktu se zákonem, protože by 

překračovala svoje práva.

Obec není také samozřejmě povinna, vyjma 

zákonných výjimek spočívající ve výkonu státní 

správy, sepisovat občanům jejich soukromo-

právní podání, a pokud, tak jen ze své dobré 

vůle. Ale i to je na hraně, protože by pak někdo 

mohl pracovníky úřadu nařknout z podjatosti 

pro jednu spornou stranu apod.

Osobně doporučuji obcím, aby se naučily iden-

tifi kovat pokud možná co nejlépe problém, 

aby občana nasměrovaly správným směrem

(k soudu, jinému úřadu, policii, popř. práv-

níkovi, když si sama neví rady), ale aby se do 

soukromých záležitostí lidí nepletla, protože to 

v podstatě nesmí. Může maximálně využít své 

neformální autority a lidem domluvit směrem 

ke smírnému řešení, ale to je tak maximum, kde 

vidím obce jako takové. Lidé odpovídají plně za 

své jednání a chování a nemohou od obce oče-

kávat, že bude jejich vzájemné konfl ikty za ně 

řešit – to mohou jen k tomu povolané orgány 

– přestupkové komise, soudy, policie, jiné státní 

úřady. A to nejen proto, že se někdy i dobrá vůle 

obrátila proti starostům či úředníkům obce, ale 

hlavně a především proto, že zákon podobné 

věci zapovídá.

Mgr. Jana Hamplová

advokátka

Chtěl bych na tomto místě informovat 
o průběhu investičních akcí obce, 
které jsou nebo budou v letošním roce 
realizovány. Všechny investiční akce, 
o kterých zde bude hovořeno, jsou 
součástí rozpočtu obce a je pro ně 
připraveno fi nanční krytí.
 

1. Rekonstrukce tělocvičny v budově obecní-

ho úřadu.

Jde o kompletní rekonstrukci tělocvičny včetně 

sociálního zázemí. Dále je součástí rekonstruk-

ce vybudování klubovny – školní družiny pro 16 

dětí a sociálního zařízení restaurace. Cena cca 6 

mil bez DPH.

Akce byla zahájena 1. 4. 2010, přepokládaný 

termín dokončení 31. 8. 2010.

V současné době jsou dokončovány bourací 

práce, jsou dokončeny příčky, v budoucím 

sociálním zázemí probíhá zpevnění střešní kon-

strukce a odizolování obvodového zdiva.

2. Revitalizace středu obce

Investiční akce se skládá ze dvou částí. První 

z nich je jak je zřejmé z průvodní dokumen-

tace vlastní prostor vyhrazený pro odpočinek 

včetně informačních tabulí, osvětlení a zdroje 

pitné vody. 

INVESTIČNÍ AKCE OBCE V ROCE 2010
Druhou částí je rekonstrukce autobusové točny 

mezi školou a školkou, a to položením asfalto-

vého koberce a vybudováním nové autobuso-

vé čekárny.

Předpokládaná cena 0,45 mil bez DPH za první 

část. Druhá část je součástí jiné investiční akce.  

Plánovaný termín dokončení 31. 8. 2010

V současné době probíhá výběrové řízení na 

dodavatele.

3. Veřejné světlení cyklostezky Lanškroun 

– Rudoltice

Jedná se o vybudování veřejného osvětlení 

cyklostezky na katastru obce

Předpokládaná cena cca 1,4 mil bez DPH. 

Termín dokončení je limitován průběhem vý-

stavby vlastní cyklostezky, kterou bude realizo-

vat Svazek obcí , odhad je září – říjen 2010.

Zde je ale třeba konstatovat, že v době, kdy píši 

tento článek, není stále rozhodnuto o přidělení 

dotace, která je nezbytnou podmínkou realiza-

ce této akce.

V současné době se připravují dvě výběrová 

řízení, a to na zemní práce a na vlastní dodávku 

a montáž osvětlení.

4. Asfaltizace vybraných úseků obecních 

komunikací

Na prvním místě jde o poslední úsek cyklostez-

ky v obci, který je plánován po místní obecní 

komunikaci u Brokešů v délce cca 70 m.

Dále je zde autobusová točna mezi školkou 

a školou, která souvisí s úpravou středu obce.

Páteřní komunikace na Zámečku od horní tra-

fostanice k aleji v délce cca 150m

Parkoviště a přístupové komunikace u čtyř-

domků na Zámečku.

Předpokládaná cena cca 1,3 mil bez DPH.

Termín realizace postupně do konce roku 

2010.

Obě akce na Zámečku budou realizovány pou-

ze v případě dostatku fi nančních prostředků.

 

Zde je třeba konstatovat, že výše jmenované 

úseky jsou jen malým zlomkem skutečné po-

třeby údržby obecních komunikací a jsou vět-

šinou vázány na další investiční akce. Zásadní 

pokrok v údržbě a budování nových obecních 

komunikací má být rok 2011, kdy by měla být 

na jejich údržbu vynaložena rozhodující část 

investic. 

V Rudolticích 1.6.2010,

Libor Dostál,  jednatel Vision Rudoltice s.r.o. 
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Vážení spoluobčané,

ráda bych touto cestou poděkovala všem, kteří ve dnech 5. a 6. března 

2010 využili příležitosti k provětrání šatníků, botníků a dalších prostor 

v domácnostech a přinesli pro ně již nepotřebné věci k dalšímu využití. 

Sbírku použitého ošacení organizuje v naší obci pro vyhlašovatele sbír-

ky Diakonii Broumov sociální komise. A protože jste se mnozí zajímali 

o to, jaký osud čeká sesbírané ošacení, tedy vězte, že v současné době 

Diakonie naléhavě žádá obce a města o zorganizování sbírek, neboť je 

velký nedostatek humanitárního materiálu. Na třídění materiálu pra-

cují lide z okraje společnosti, kteří tím získávají práci.

Diakonie je občanským sdružením, jehož posláním je pomoc lidem, 

kteří se z různých důvodů ocitli v krizové životní situaci a na okraji spo-

lečnosti. Cílem je jejich osamostatnění tak, aby mohli najít své místo ve 

společnosti. Sdružení kromě práce poskytuje potřebným rovněž jídlo, 

ošacení pocházející se sbírek, ubytování…Nosnou činností, kterou umožňuje poslání organizace realizovat, je práce s darovaným textilem a další-

mi věcmi. Tím, že Vámi darované použité věci neskončily v popelnici, šetříte rovněž životní prostředí a náklady obce na likvidaci odpadu. Tentokrát 

jste byli opravdu pilní, mám z Vás velkou radost. Současně si dovoluji upozornit, že další sbírka proběhne ve stejných prostorách koncem měsíce 

června. Samozřejmě na ni budete opět včas upozorněni letáčky.                                               Erika Kohoutová, předsedkyně sociální komise. Foto: Iva Stránská

Jak jsou na tom Rudoltice dnes, v červnu 
roku 2010? Tak zní základní otázka, 
kterou bych se chtěl pokusit postupně 
zodpovědět v tomto článku a dále 
v článku, který bude následovat v příštím 
zpravodaji.

Působím v Rudolticích od července 2008, kdy 

mě oslovilo současné zastupitelstvo, a myslím, 

že jsem se za tu dobu dokázal poměrně dobře 

zorientovat v tom, jak fungovala obec v letech, 

kdy zde probíhala bytová výstavba na Zámeč-

ku, a to zejména v systému účtování mezi obcí 

a organizacemi, jejichž je obec zřizovatelem, 

který byl nepochybně hybnou pákou dění 

v těchto letech. 

Jsem jednoznačným zastáncem názoru, že 

nemá valný význam do nekonečna řešit věci 

minulé. A nechci proto na tomto místě roze-

bírat již obecně známý problém s dotacemi, 

i když ani tato záležitost není ještě skončená. 

Vyřešena je pouze první etapa bytové výstav-

by a, jak je známo, proběhly celkem tři etapy 

výstavby, takže státní orgány mají i nadále ši-

roké pole působnosti a mohou nás lehce znovu 

dostat do těžkých problémů. Má ale význam 

poučit se z chyb minulosti, zvláště z chyb, které 

budou více či méně ovlivňovat život občanů 

obce řadu příštích let. 

Když jsem poprvé vkročil na obecní úřad 

v Rudolticích jako zájemce o koupi pozemku 

v průmyslové zóně, byla mně při jednáních 

sdělena základní myšlenka, že obec je vlastně 

fi rma a musí být takovým způsobem řízena, 

což je ovšem podle mě, když pominu drobné 

odlišnosti, svatá pravda. Základním principem 

fungování komerční společnosti je udržet 

rovnováhu mezi náklady a výnosy, případně 

vytvářet přiměřený zisk k dalšímu využití. 

Základním principem fungování obce je udr-

žet vyrovnaný rozpočet a v případě nutnosti 

obezřetně využít dotací a investičních úvěrů, 

a to vždy s přihlédnutím k tomu, že budoucí 

fi nanční obsluha těchto úvěrů, případně nákla-

dy na provoz již vybudovaných investic, nesmí 

mít v žádném případě dopad na úroveň služeb, 

které poskytuje obec svým občanům. A hlavně 

každý investiční záměr obce většího rozsahu 

by měl mít obecnou podporu většiny občanů. 

V případě Rudoltic a bytové výstavby na Zá-

mečku šlo o největší možnou investici. 

A zde je jádro věci. Již na počátku roku 2008 

měla obec více jak 30 milionů dluhů, nedo-

stavěnou třetí etapu bytové výstavby na Zá-

mečku včetně infrastruktury a plnou parou se 

připravovala výstavbu aqvaparku v ceně cca 

80 mil. To vše samozřejmě s využitím dotace, 

ale ta neměla být stoprocentní, a tak je zřejmé, 

že značnou část prostředků v řádu milionů by 

bylo opět nutné dofi nancovat z rozpočtu obce 

nebo zaúvěrovat a fi nanční situace obce by se 

opět zhoršila. Leda, že by byla zahájena další 

investiční akce, byly přiznány další dotace a tak 

dále. A zde si je třeba položit zásadní otázku, 

jak dlouho mohl takový systém ještě fungovat 

a jak na tom vlastně byla obec– fi rma Rudoltice. 

Přiznám se, že já být majitelem takové fi rmy, 

měl bych z toho asi dost těžkou hlavu.  

Nebo jinak , dluhy obce z té doby činí více jak 

30 mil při rozpočtu obce cca 25 mil. Na tomto 

místě se člověk neubrání použít například 

mediálně notoricky známý příklad Řecka, kde 

zadlužení činí cca 120% ročního HDP. Zadlu-

žení obce je v tomto případě procentuelně 

srovnatelné.

 

Ale vraťme se k základní otázce: Jak na tom jsou 

tedy Rudoltice dnes v roce 2010? 

Jsou asi obcí s největším počtem nájemních 

bytů na počet obyvatel v Čechách a zda to je 

přednost nebo nevýhoda, to ať každý posoudí 

sám. Jsou značně zadlužené a řadu dalších let 

budou tyto závazky podvazovat investiční akti-

vity obce, což je fakt, se kterým se bude muset 

vyrovnat každé příští zastupitelstvo, a bude 

to mít samozřejmě svůj dopad na každého 

občana této obce po řadu příštích let. Obec 

má nedokončené investiční akce na Zámečku, 

na jejich dokončení bude nutné vynaložit 

značné prostředky. Dokončené investice jsou 

realizovány v poměrně nízké kvalitě a budou 

v budoucnosti nepochybně zdrojem dalších 

mimořádných nákladů. Většina budov a infra-

struktury ve staré obci je ve velmi špatném 

stavu a vyžaduje naléhavě investice a pro obec 

je vzhledem k stávající výši zadlužení prakticky 

nereálné získat další mimorozpočtové pro-

středky na jejich opravu. Obec je přes masivní 

růst počtu obyvatel nebo právě proto rozděle-

ná, a to zejména na starou obec a novou část 

obce na Zámečku.

Tolik pasiva. A co aktiva ?

Obec je fi nančně stabilizovaná a zadlužení obce 

dále neroste. Po složitých jednáních s Českou 

spořitelnou se podařilo restrukturalizovat úvěry 

z minulé doby tak, aby je byla obec schopna 

splácet a ještě zbyly prostředky na nezbytné 

investice. Podařilo se dotáhnout výstavbu na 

Zámečku do stavu, že nehrozí vrácení dotace 

z důvodů nedodržení termínu dokončení. V le-

tošním rozpočtu se podařilo najít prostředky, 

i když omezené, které umožnily zahájit první 

investice do rekonstrukcí obecního majetku ve 

staré obci. A nakonec nesmíme zapomenout 

na úspěch největší, a to odvrácení problému 

s vracením dotací z první etapy výstavby na 

Zámečku, které by umrtvilo obec na několik 

příštích volebních období.

 

Závěrem lze říci jediné. V případě, že bude obec 

řádně a uvážlivě vedena, a to zejména tak, aby 

nedocházelo k jejímu dalšímu zadlužování, lze 

v příštích letech oprávněně očekávat, že může 

dojít k postupnému zlepšování služeb posky-

tovaných obcí svým občanům, což si ostatně 

myslím všichni po uplynulých letech zaslouží. 

 

V Rudolticích 3. 6. 2010 

Libor Dostál, Jednatel Vision Rudoltice s.r.o 

RUDOLTICE DNES



ČÍSLO 2/2010, ČERVEN6

Problematikou psích miláčků se na 
obecním úřadu zabýváme čím dál 
častěji, neřku-li dnes a denně. Sousedův 
pes neustále štěká a ruší ostatní 
nájemníky. Sousedka venčí u našeho 
domu psa bez vodítka. Sousedův 
pes pravidelně močí v rohu chodby 
v domě... Vzkaz pejskařům, který se 
občas objeví na obecních webových 
stránkách k tématu psích výkalů, zde 
snad nemohu ani doslova citovat. 

Obecní úřad eviduje na území naší obce k dneš-

nímu dni 217 psů. Celková výše místních poplat-

ků za psy na rok 2010, které byly jejich držiteli 

uhrazeny, činí částku 24 318 Kč. Tento místní po-

platek není v rozpočtu obce ze zákona žádným 

způsobem účelově vázán, tzn. že obci v tomto 

směru nevzniká jakákoliv povinnost tyto peníze 

určitým směrem vynaložit. Místní poplatek za 

psy tak v tuto chvíli plní více či méně funkci 

určité regulace počtu psů na katastru obce. 

I přestože se někteří z Vás domnívají, že výše 

tohoto poplatku je neúměrně vysoká, osobně se 

domnívám, že tomu tak není. Asi je všem jasné, 

že se najdou i tací – a není jich málo, kteří svého 

psa na obecním úřadu nezaregistrují ve snaze 

vyhnout se platbě místního poplatku. I přestože 

má obec v takovýchto případech omezené mož-

nosti, jak tomuto zabránit, jisté prostředky na to, 

jak takovéto občany „přistihnout“ při vyhýbání 

se své povinnosti, přece jenom existují. 

Pominu-li občasné zaběhnutí psa přímo v obci, 

řešíme problémy se psy – a asi je to pochopi-

telné – především v bytových domech a jejich 

okolí. Někteří nájemníci navrhují jistá řešení, 

která někdy více – někdy méně korespondují 

se zákonem. Jedním a musím říct i velice častým 

takovýmto návrhem je úplný zákaz chovu psů 

v nájemních bytech obce. I přestože některé 

obce regulují na svém území chov či držení psů 

za pomoci obecně závazných vyhlášek, je tento 

MÁME DOMA PSA

postup (až na výjimky) dle stanoviska Ústavního 

soudu nepřípustný. Ustanovení o paušálním 

zákazu chovu zvířat v nájemních bytech by bylo 

v podstatě teoreticky možné vpravit do nájem-

ních smluv. Osobně se však domnívám, že správ-

ná cesta vede trošku jiným směrem… Obec má 

totiž plné právo učinit kroky, které by postihly 

pouze ty chovatele, kteří nejsou s to či nechtějí

v souvislosti s chovem svého zvířecího miláčka 

zaručit nerušený výkon práv spojených s uží-

váním bytu ostatním nájemníkům. Jsou jimi 

zejména neprodloužení doby trvání nájmu 

v případě opakovaných a oprávněných stížností 

na rušení klidu v domě, poškozování obecního 

majetku drženým zvířetem, jako je např. demo-

lování bytu či společných prostor domu apod. 

V případě hrubého porušování dobrých mravů 

může dojít až k výpovědi z nájmu bytu.

Jedním z dalších velkých problémů, který ne-

jen v naší obci vyvstává v souvislosti s chovem 

psů, je znečišťování veřejného prostranství 

psími výkaly. Takovéto jednání některých 

páníčků pokládám za naprosto neohleduplné 

a nepříjemným způsobem ztěžující život nám 

všem. Právě tito lehkomyslní pejskaři by si měli 

uvědomit, jakému riziku, a to především zdra-

votnímu, svým nezodpovědným přístupem 

vystavují své okolí včetně sebe. Exkrementy totiž 

obsahují velké množství parazitů jako jsou různé 

druhy škrkavek, háďátek, a podobných záleži-

tostí a nákaza těmito cizopasníky  může podle 

odborníků způsobit až závažná onemocnění. 

Apeluji proto touto cestou na majitele psů, kte-

ří si při venčení svého miláčka dosud nelámali 

hlavu s úklidem jeho výkalů, aby změnili svůj 

přístup k sobě i svému okolí a nečinili tak např. 

z procházky alejí poskakování mezi ne příliš váb-

ně vypadajícími kupičkami psích nadělení. 

Závěrem si připomeňme skutečnost, že povin-

nost neznečišťovat veřejné prostranství nebo 

nezanedbávat jeho úklid stanovuje zák. č. 128/

2000 Sb., o obcích (obecní řízení), ale také zák. 

č. 200/1990 Sb., o přestupcích. Veřejným pro-

stranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, 

chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory 

přístupné každému bez omezení, tedy sloužící 

obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnic-

tví k tomuto prostoru. Porušování shora uvede-

né povinnosti tak může vést až k uložení vysoké 

pořádkové pokuty.  

V Rudolticích dne 31.5.2010 

Lenka Bártlová, starostka

Starostka obce Lenka Bártlová 
a místostarostka obce Erika Kohoutová 
oznamují, že podaly formou čestného 
prohlášení Oznámení o činnostech, 
oznámení o majetku nabytém 
v průběhu výkonu funkce a oznámení 
o příjmech, darech a závazcích 
podávaná veřejným funkcionářem 
podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu 
zájmů, ve znění pozdějších předpisů.

Do registru oznámení o činnostech, oznámení 

o majetku a oznámení o příjmech, darech 

a závazcích (dále jen „registr“) lze nahlížet níže 

uvedeným způsobem.

Nahlížení do registru

Každý má právo bezplatně nahlížet do registru, 

a to na základě písemné žádosti. Lze nahlížet do 

registru v písemné nebo elektronické podobě. 

škrkavka psí

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

Žádost se podává

•  osobně v úředních hodinách na O. ú. v Rudol-
ticích, 

•  prostřednictvím provozovatele poštovních 
služeb nebo 

•  elektronicky (ou@rudoltice.cz).

Žádost musí obsahovat

•  jméno, příjmení a datum narození žadatele

•  místo trvalého pobytu žadatele,

•  údaj o tom, jakým způsobem bude do regist-
ru nahlížet (osobně nebo v el. podobě).

Po ověření žádosti bude žadateli vytvořen uživa-

telský účet, ke kterému obdrží přístupové jméno 

a heslo (tyto údaje pak podle zákona nesmí sdě-

lit žádné další osobě).

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě je 

možné v úředních hodinách, popř. po předchozí 

dohodě na Obecním úřadu v Rudolticích v pří-

tomnosti starosty nebo jiné pověřené osoby. 

Nahlížení do registru v elektronické podobě 

– přidělení uživatelského jména a hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické podobě 

prostřednictvím veřejné datové sítě bude žada-

teli přiděleno uživatelské jméno a přístupové 

heslo spolu s adresou pro vstup do elektronic-

kého registru.

V případě osobního podání žádosti budou 

přístupové údaje žadateli předány. V případě 

podání žádosti prostřednictvím provozovatele 

poštovních služeb nebo elektronického podání 

budou přístupové údaje žadateli doručeny pro-

střednictvím provozovatele poštovních služeb 

s doručenkou do vlastních rukou. 

V případě žádosti o nahlížení do registru v elek-

tronické podobě se žádost ověřuje. V případě 

osobního převzetí přístupových údajů žadate-

lem je nutný občanský průkaz k ověření žádosti. 



ČÍSLO 2/2010, ČERVEN 7

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

OBEC ZAHAJUJE VYMÁHÁNÍ 
DLUŽNÝCH MÍSTNÍCH 
POPLATKŮ

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce Ru-

dotlice č. 2/2001, o místním poplatku za pro-

voz systému shromažďování, sběru, přepravy, 

třídění, využívání a odstraňování komunálního 

odpadu vznikla každému občanu obce, popř. 

majiteli domu určeného k rekreaci povinnost 

zaplatit místní poplatek za odpady.

Na základě Obecně závazné vyhlášky obce 

Rudotlice č. 2/2008, o místním poplatku ze 

psů, vznikla každému držiteli psa staršího tří 

měsíců, který je současně občanem obce či 

právnickou osobou, podnikající na katastru 

obce, povinnost zaplatit místní poplatek ze 

psů.

Poplatkovou povinnost za rok 2010 byl v obou 

případech každý poplatník povinen splnit 

v termínu do 30. 4. 2010.

Za rok 2010 činí celková pohledávka obce 

v souvislosti s místním poplatkem za odpa-

dy částku 244 789 Kč. Místní poplatek v le-

tošním roce nezaplatilo celkem 509 občanů, 

což je téměř třetina. Za rok 2009 činí dlužná 

částka tohoto místního poplatku zhruba 100 

tisíc Kč.

Podrobné informace k poplatkové povinnosti 

byly obecním úřadem zveřejněny jednak v Ru-

doltickém zpravodaji (v prosinci 2009 a v břez-

nu 2010), a dále na webových stránkách obce.

Počínaje měsícem červen 2010 tedy obec 

zahajuje vymáhání nezaplacených místních 

poplatků a současně upozorňuje i na tu sku-

tečnost, že včas nezaplacené poplatky může 

obec zvýšit až na trojnásobek.

VÝPLATA FINANČNÍ ČÁSTKY 
ZA ABSOLVOVÁNÍ CELÉHO 
ŠKOLNÍHO ROKU V ZŠ 
RUDOLTICE
 

Obec Rudoltice vyplatí ze svého rozpočtu ve 

dnech 28. – 30. 6. 2010 částku 5.000,– každé-

mu zákonnému zástupci žáka, který absolvuje 

celý školní rok v Základní škole v Rudolticích, 

a to na základě předloženého písemného 

výčtu jednotlivých žáků ředitelkou Základní 

školy a mateřské školy Rudoltice.

 

Výplata částky bude provedena za předpo-

kladu, že ke dni její výplaty nebudou zákon-

ní zástupci žáka včetně žáka samotného vůči 

obci v postavení dlužníka.

 

Nárok na výplatu částky 5.000,– Kč zaniká bez 

náhrady i v případě, kdy bude případný dluh 

uvedených osob vůči obci uhrazen po rozhod-

ném dni výplaty částky 5.000,– Kč.

OBEC DAŇ Z NEMOVITOSTÍ NEZVÝŠILA

 Obce mají ze zákona možnost upravit daň z nemovitostí tak, že stanoví obecně závaznou vy-

hláškou koefi cienty podle § 6, § 11 a § 12 zákona o dani z nemovitostí, přičemž tato vyhláška 

musí nabýt účinnosti vždy do 1. srpna předcházejícího roku. Pro zdaňovací období roku 2010 

bylo, s ohledem na zákonné zvýšení níže uvedených sazeb daně z nemovitostí, obcím umož-

něno vydat vyhlášku v pozdějším termínu a to do 30. listopadu 2009. Ve stejném termínu 

mohly obce případně přehodnotit osvobození zemědělské půdy od daně z pozemků podle § 

4 odst. 1 písmeno v) zákona o dani z nemovitostí.

 

Daň z nemovitostí je upravena zákonem č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění poz-

dějších předpisů.

 

Od 1. 1. 2010 došlo na základě novely zákona o dani z nemovitostí (zákonem č. 362/2009 

Sb.) ke:

 •   zdvojnásobení sazeb daně z pozemků uvedených v § 6 odst. 2 zákona o dani z nemo-

vitostí – tj. zastavěné plochy a nádvoří, stavební pozemky a ostatní plochy. Toto zvýšení 

se nevztahuje na sazby uvedené v § 6 odst. 1 zákona o dani z nemovitostí – pro ornou 

půdu, chmelnice, vinice, zahrady, ovocné sady, trvalé travní porosty, lesy a rybníky, tedy 

převážně zemědělskou půdu,

 •   zdvojnásobení základních sazeb daně ze staveb s výjimkou staveb sloužících pro ostat-

ní podnikatelskou činnost uvedených v ust. § 11 odst.1 písm. d) bod 3 zákona o dani 

z nemovitostí.

 

 

Zastupitelstvo obce na svém veřejném zasedání dne 29.10.2009 vzalo informace k novele 

zákona o dani z nemovitostí na vědomí a jednomyslně rozhodlo tak, že obec nebude s účin-

ností od 1.1.2010 vydávat obecně závaznou vyhlášku, kterou zruší, změní nebo stanoví koe-

fi cient dle ustanovení § 4 odst. 1 písm. v), § 6, 11 a 12, popř. aktivuje nebo zruší osvobození dle 

§ 4 odst. 1 písm. v) zák. č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů.

 

 

KE ZVÝŠENÍ DANĚ Z NEMOVITOSTÍ NA NAŠEM KATASTRU TAK DOŠLO POUZE NA 
ZÁKLADĚ NOVELY ZÁKONA O DANI Z NEMOVITOSTÍ, KTERÁ VEŠLA V PLATNOST 
DNEM 1.1.2010.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:

Jan Diblík, Rudoltice 261, * 3.2.2010

Adéla Rychecká, Rudoltice 604,* 5.3.2010

Zdeněk Smejkal, Rudoltice 628, * 9.3.2010

Klára Mikulová, Rudoltice 7,* 15.3.2010

Petr a David Chládkovi, Rudoltice 621, * 29.4.2010

Ondřej a Zuzana Plocovi, Rudoltice 261, * 10.5.2010

JUBILANTI:

Mikuláš Madi, Rudoltice 43, * 2.4.1940 – 70 let

Mgr. Josef Motyčka, Rudoltice 227, * 2.4.1935 – 75 let

Karol Németh, Rudoltice 210, * 11.4.1940 – 70 let

ÚMRTÍ:

Božena Kopecká, Rudoltice 118, + 8.4.2010

Hana Křapová, Rudoltice 5, + 23.5.2010

Eva Stejskalová, Rudoltice 246, + 24.5.2010

Zdeněk Sodomka, Rudoltice 150, + 24.5.2010

VÍTE, ŽE ?

•  počet obyvatel k 28.5.2010 

je 1712

•  počet obyvatel na sídlišti 

Zámeček je 686

•  průměrný věk:

•  celkem 34,14,
muži 33,21,

ženy 35,08

•  počet přihlášených

od počátku t.r. je 142

•  počet odhlášených

od počátku t.r. je 20

•  počet narozených

od počátku t.r. je 14

•  počet zemřelých
od počátku t.r. je 6?
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Seznamujeme vás s dalším případem 
z naší poradenské praxe, který vypovídá 
o praktikách některých fi rem, a prosíme 
vás o obezřetnost v podobných 
případech:

V první polovině roku 2009 manželskému 

páru telefonovala pracovnice ze společnosti 

poskytující telefonické služby (jiná společnost, 

než operátor, který jim poskytuje telefonické 

služby). Zeptala se jich, kolik měsíčně investují 

do provozu mobilního telefonu. Paní pracovnici 

odpověděla, že si měsíčně dobíjí kredit ve výši 

200,– Kč. Pracovnice paní oznámila, že vyhrála 

nový telefon v ceně pouhých 2,– Kč. Pracovnice 

se paní zeptala, jestli má z výhry radost. Paní 

netušila, co se stalo, proč vyhrála právě ona 

a kde pracovnice přišla k jejím osobním úda-

jům. Odpověděla, že radost samozřejmě má. 

Pracovnice se znovu zeptala na jméno, rodné 

číslo a adresu. Netušíc, co se dál bude dít, paní 

údaje po telefonu pracovnici nadiktovala.

Zhruba za 3 dny u dveří zazvonil cizí člověk. 

Jednalo se o kurýra dodávkové služby. Přivezl 

dárkový balíček, telefon v ceně 2,– Kč. Paní jej 

převzala, podepsala převzetí zásilky a zaplatila 

ony 2,– Kč. Doma balíček otevřela a s hrůzou 

zjistila, že kromě telefonu balíček obsahuje i „Ú-

častnickou smlouvu“ s paušálem na 240,– Kč 

měsíčně.

Protože manželé takový telefon s paušálem 

nepotřebují a nechtějí, obratem napsali dopis, 

že žádnou „Účastnickou smlouvu“ s paušálem 

opravdu nechtějí a veškerý obsah balíčku, 

včetně této smlouvy a dopisu, opět zabalili 

a poslali zpět, na zpáteční adresu uvedenou 

právě v Účastnické smlouvě.

Společnost tento balíček opět zaslala zpátky 

manželům. Protože manželé věděli, co balíček 

obsahuje, bez rozbalování jej opět zaslali zpět 

na adresu společnosti. Tímto způsobem man-

želům balíček přišel poštou ještě několikrát. 

uzavřít smlouvu po telefonu. Pokud tedy paní 

souhlasila se zasláním balíčku, její souhlas již byl 

považován za uzavření smlouvy.

Z poradny jsme telefonovali na Sdružení na 

obranu spotřebitele, kde nám řekli, že nevzni-

kl právní důvod, tedy že smlouva nevznikla. 

Dále jsme také telefonovali na Český teleko-

munikační úřad. Na základě jejich rady jsme 

klientům pomohli napsat stížnost na postup 

společnosti.

Český telekomunikační úřad klienty vyzval 

k zaplacení správního poplatku 200,-Kč a zahájí 

správní řízení.

Doufáme, že se celá záležitost vyřeší ve pro-

spěch našich klientů

  

Oblastní charita Ústí nad Orlicí

Občanská poradna

Ing. Marcela Náhlíková

 

Pracoviště Ústí n. O., 17 listopadu 69, tel. 465 520 520

Pondělí: 8 – 17 hod.

Čtvrtek: 8 – 16 hod.

Pracoviště Letohrad, Na Kopečku 356, tel. 465 621 281

Úterý: 9 – 12 hod.

UZAVŘENÍ SMLOUVY PO TELEFONU

Vždy jej prostřednictvím pošty vrátili. Dále už 

jej odmítali od zaměstnance pošty převzít

Manželé psali dopisy řediteli společnosti. 

Dlouho čekali na odpověď. Ta přišla až v březnu 

2010.

Kromě toho, že si manželé se společností stále 

dokola přeposílali balíček s telefonem, jim dva-

krát přišla faktura na 2 010,– Kč, následně také 

faktura na 8 000,– Kč. Naposledy přišla výzva 

k zaplacení cca 13 000,– Kč, s upozorněním, 

že pokud částka nebude zaplacena, bude vy-

máhána soudně a exekučně. Manželé zaplatit 

nechtějí, nemají důvod platit za služby, které 

nevyužili a využívat nebudou. Společnost jim 

přesto hrozí exekucí.

Paní, plná zoufalství, se obrátila s žádostí o po-

moc na naši Občanskou poradnu v Ústí nad 

Orlicí.

Zjišťovali jsme informace na prodejně spo-

lečnosti v Ústí nad Orlicí. Zde nám bylo do-

poručeno poslat klienty do Krajské prodejny 

společnosti do Hradce Králové a tam celou 

situaci vysvětlit a požádat o pomoc. Z této Kraj-

ské prodejny byli klienti vyhozeni s vyjádřením, 

že se pracovníci společnosti tímto problémem 

zabývat nebudou a že manželé všechny faktury 

musí zaplatit. Dále se s manžely o situaci odmí-

tali bavit.

Paní se cítí být podvedená, nedostala všechny 

informace, nikdy žádnou smlouvu vědomě 

neuzavřela, nebyla seznámena se všeobecný-

mi podmínkami společnosti. Smlouvu uzavřít 

nechtěla. Pokusila se od smlouvy odstoupit, 

ale společnost toto odstoupení od smlouvy 

nechce uznat.

 

Manželé nechápou, proč by měli cokoliv pla-

tit, když žádné služby nevyužívají, a hlavně si 

nejsou vědomi, že by nějakou smlouvu o po-

skytování služeb podepsali. Po telefonickém 

hovoru s právníkem jsme zjistili, že je možné 

Následující informaci berte zcela vážně (ověřeno na PČR), třeba někomu zachrání účet za telefon.
 

Jde o to že Vám někdo zavolá na mobil a představí se jako „ PROVIDER“ Vodafone, T-Mobile nebo 

Eurotel a pak Vás požádá o vyťukání kódu 09 a vysvětlí, že jde o ověření správné funkce telefonu. 

Podvodníci mají k dispozici prostředky, díky kterým spolu se zadaným kódem přečtou Vaši SIM kar-

tu a pak si vytvoří její kopii s Vaším číslem a veškerá jejich volání budete mít v účtu vy. Současně se 

objevuje i vir, který zničí SIM kartu a poškodí telefon. Tento vir poznáte tak, že se Vám jako příchozí 

hovor zobrazí na displeji „A“, „C“ nebo „E“. 

Rada zní hovory nezvedat a v případě, že Vás někdo požádá o zadání kódu, okamžitě zavěsit.

 

Protože se podvody začaly praktikovat ve velkém měřítku, předejte sdělení co nejvíce lidem.

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE MOBILNÍCH TELEFONŮ
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NOVÝ ZÁMEK ZAHAJUJE UŽ ČTVRTOU SEZONU

Na „Zámečku“ se uklízí a dělají se různé 
potřebné úpravy, aby se připravil na 
sezonu, probíhá instalace různých 
výstav. V druhém patře si návštěvníci 
mohou prohlédnout výstavku 
výtvarných prací žáků Mateřské 
a Základní školy z Damníkova, děti 
různými technikami zajímavě zobrazily 
čtvero ročních období. Kreslily také na 
téma „Nejzajímavější budova v mém 
okolí“,které jsem jim zadala, aby ukázaly, 
že se umí dívat okolo sebe. Výstavka se 
návštěvníkům líbí.
 

Už nyní se hlásí na prohlídku školní třídy, kte-

rých si v červnu jistě Zámeček, kde je opravdu 

na co se podívat, prohlédne určitě více. Jako cíl 

školních výletů je Zámeček stále oblíbenější, 

a to mě moc těší, někdy učitelé zadají dětem 

předem nějaké otázky o Zámečku, na které 

děti hledají odpovědi. Tak se dětem Zámeček 

přiblíží zajímavou formou a baví je to, někdy 

dokážou překvapit a najít údaje, které ani 

nemáme. Pomáhají tak zjistit o Zámečku co 

nejvíc, a je dobře, že je jeho minulost i součas-

nost zajímá.

 

Na prostranství před věží a v přilehlé aleji se 

konal tradiční 29. ročník Běhu do Zámeckého 

vrchu, déšť pozlobil účastníky hlavního závo-

du, minulý rok se počasí vydařilo lépe. Ale i tak 

se děti i dospělí proběhli a pobavili.

 Další sobotu měl být Lanškrounský preclík, 

tato akce byla však z několika důvodů pořada-

teli zrušena, bude pravděpodobně až v příštím 

roce.

18. 6. měl být minifestival Mirek 3, i tato akce 

byla však pořadatelem zrušena.

 

V rámci IV. Brandýského okruhu mohou zá-

jemci 5. června kolem 10 hodin dopoledne 

zhlédnout na Zámečku v Rudolticích na 20 

historických vozů Aero, které budou v sobotu 

křižovat podhůří Orlických hor.

 

Kavárna na Zámečku se také upravuje a při-

pravuje na sezonu, práce je pořád dost i na 

úklidu a odstraňování následků letošních stá-

lých dešťů, voda prosakuje i do sklepení.

Zároveň usilovně pracuji na přípravě vydání 

první informační brožurky o Zámečku.

 Doufám, že se podaří ji připravit co nejdříve, 

aby si ji návštěvníci i zájemci mohli zakoupit 

nejen na Zámečku, ale i v okolních infocent-

rech, muzeích a na dalších místech. Doufám, 

že ještě na letošní rok se bude připravovat 

druhé vydání, rozšířené o další zajímavé infor-

mace, které se do tohoto prvního už nevešly. 

Také nové zámecké suvenýry se návštěvníkům 

líbí.

O prázdninách by už měli mít možnost vyrazit 

si jednu ze čtyř zámeckých pamětních mincí, 

na kterých jsou vyobrazení zámku i samotné 

věže a čtyři nejdůležitější historická data.

Pomalu už začínají i přípravy na druhý ročník 

rockového festivalu Iron Fest, který bude letos 

v rámci spolupráce na propagaci kulturních 

akcí pořádaných v Lanškrouně propagovat 

i Radio Černá Hora. Na Zámečku budou v pří-

zemí u vchodu umístěna dva nová výstavní 

tabla, na kterých budou informace i fotogra-

fi e o všech účinkujících v letošních akcích, 

je to novinka pro návštěvníky, nejnovější 

údaje o programu jednotlivých akcí jsou na 

www.novyzamek.info. 

Další zajímavou akcí, která bude na Zámečku 

14.8., je Country odpoledne, na kterém kromě 

dalšího programu vystoupí kapely Ponny 

Expres, Náhoda, nám už z masopustu známá 

Doklobouku a nakonec František Nedvěd s ka-

pelou, na celý program se už všichni těšíme.

 Také přípravy na Knofl íkiádu, která bude 21.8., 

a na vyhlášení pokusu o rekord jsou

v plném proudu. Pokračuji v hledání patronů 

akce, známých osobností a umělců, kteří by 

byli ochotni na této charitativní akci vystoupit 

nebo ji podpořit. Mělo by jich být 7, protože to 

je už tradiční zámecké šťastné číslo.

Zatím mám tři, členové rockové kapely Rama-

yana nejen slíbili svoji účast, ale také vymysleli 

velmi zajímavý předmět do aukce. Slíbili, že 

přímo o akci i dětech, pro které se koná, složí 

písničku, kterou nejen zahrají při akci, ale také 

ji profesionálně nahrají pouze na dvě CD, 

která budou mít certifi kát originality. Jedno si 

nechá kapela a druhé poskytne do aukce. Tak 

to mě potěšilo a bude to určitě jeden ze zají-

mavých předmětů, o který bude jistě zájem, 

pro fanoušky této kapely to bude rozhodně 

lahůdka.

 

 Dalším patronem bude skupina historického 

šermu Medieval, třetím skupina westernových 

dovedností Bleskového Jacka, na odpovědi 

dalších pozvaných osobností a umělců se 

čeká. Někteří z nich mají už jiný program, pře-

sto jsou ochotni přispět alespoň předmětem 

do aukce.

Něco zajímavého slíbil poslat i Václav Vydra, 

který přijet bohužel nemůže, má svoji akci. 

František Nedvěd s kapelou i někteří ostatní 

účinkující letos na Zámečku také něco přive-

zou.

Jak doufám, podaří se při ní získat prostředky 

pro čtyři děti z dětského domova, Martina, Ja-

rouška, Brunika a Fany, kteří by jinak nemohli 

jet se svými spolužáky ze speciální školy na 

potřebný ozdravný pobyt. Další, kdo potře-

buje fi nanční prostředky, jsou zdravotně han-

dicapované děti ze speciální školy v Ústí nad 

Orlicí, která nemá dostatečné prostředky

na zakoupení vypalovací pece na jejich vý-

robky.

Tyto děti si výrobou zlepšují motorickou 

i mozkovou činnost a mají z nich vždy upřím-

nou radost, a tak jsem se rozhodla těmto dě-

tem pomoci potřebné prostředky získat.

 

 Všechny přípravy jsou však náročné i fi nančně, 

nyní na začátku sezony prostředky opravdu 

chybí. Ani současné deštivé a chladné počasí 

zrovna k výletům nevyzývá.

Snažím se získat na potřebné náklady spon-

zorskou pomoc, za kterou mohu nabídnout 

různé možnosti propagace, tradiční i méně 

obvyklé, při akcích, i celoročně v případě 

větší podpory. Potřebuji také sehnat ceny do 

dětských soutěží, letos bych velmi ráda dětem 

sehnala nějaké pěkné ceny, hlavně opravdu 

pěknou hlavní cenu na Knofl íkiádu.

Jako součást cen za první místa v soutěžích při 

této akci se podařilo domluvit i „obléknutí“ ví-

tězů do velké bubliny a jejich vyfotografování. 

Součástí programu této akce je i velmi zajíma-

vá bublinová show. Další zábavný celodenní 

program se nyní upřesňuje.

Koně by také měli přijet, povozit děti a jezdci 

z farmy Kněžour předvedou i ukázky drezury.

 

Součástí akce Konofl íkiáda je i ofi ciální pokus 

o rekord. Podmínky a podrobnosti pokusu to-

hoto pokusu budou vyhlášeny 10. června, za 

přítomnosti skoro 70 handicapovaných dětí, 

pro které bude výtěžek aukce na Zámečku. 

Chci vyzvat děti z celé republiky i ze všech 

dětských domovů, aby navlékaly na provázek 

knofl íky na plocho, skrz dírky, velké jako dvou-

koruna a větší, a co nejdelší návleky přivezly 

nebo poslaly. 

Budou se měřit, spočítají se knofl íky, a návleky 

se svážou, až vznikne co nejdelší knofl íková 

šňůra, na jejíž výrobu bude při akci dohlížet 

pozvaný komisař agentury Dobrý den z Pel-

hřimova, aby mohl být zaregistrován ofi ciální 

pokus o rekord a jeho výsledek.

Menšími knofl íky si děti mohou pošít oble-

čení, bude se soutěžit o nejlepší knofl íkovou 

masku nebo nejvíce knofl íků na oblečení. 

Budou i další hry a soutěže i různá překvapení 

programu.

Účinkovat budou i úspěšné lanškrounské ma-

žoretky a roztleskávačky,

Tato akce bude podporována i Pardubickým 

krajem a propagována i sledována v mediích.

 

Za každou poskytnutou pomoc jsem oprav-

du vděčná a doufám, že se podaří sehnat 

dostatek prostředků na zajištění akcí i pěkné 

věcné ceny pro děti, které mají vždy z úspěchu 

upřímnou radost. Jejich rozzářené oči jsou tou 

nejlepší odměnou všem, kteří svým dílem na 

zajištění akcí a cenami do soutěží přispějí.

Krasava Šerkopová



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/09/03/10
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) uzavření kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávající a oprávněnou 

z předkupního práva a R.B. a J.B., oba 

bytem XXX, jako kupujícími a povinnými 

z předkupního práva, jejímž předmětem 

je prodej p.p.č. 4245/19, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 

PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a kat. území Rudoltice u Lanškrouna, za 

ujednanou kupní cenu 243 330,– Kč.

d) uzavření Smlouvy o dílo č. 001/2010/

DSI, na zhotovení díla „Rekonstrukce 

tělocvičny Rudoltice“ mezi Obcí Rudoltice 

jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. se 

sídlem Česká Třebová, U Dvora 118, 

jako zhotovitelem, jejímž předmětem 

je rekonstrukce tělocvičny Rudoltice, 

stanovené Cenovou nabídkou ze dne 

18. 1. 2010, která je nedílnou součástí 

této smlouvy o dílo, s datem zahájení 

plnění 10. 3. 2010 a ukončením plnění 

dne 31. 8. 2010, při ceně za dílo ve výši 

4.810.109,– Kč bez DPH. tj. 5.772.130,80 Kč 

včetně DPH.

e) záměr prodeje části p.p.č. 4225 o výměře 

1308 m2 a st.p.č. 549 o výměře 29 m2, 

zapsaných na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

znázorněných v grafi cké příloze č. 1 tohoto 

usnesení.

f) fi nanční vypořádání k 31. 12. 2009 mezi 

příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice 

a zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to 

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

g) výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace ZŠ a MŠ Rudoltice, a to zisk ve 

výši 457,71 Kč. Současně schvaluje převod 

hospodářského výsledku za rok 2009 do 

rezervního fondu ve výši 457,71 Kč (z hlavní 

činnosti -3.051,11 Kč a z hospodářské 

činnosti +3.508,62 Kč);

výsledek hospodaření příspěvkové 

organizace Stavby Rudoltice za rok 2009, 

a to ztrátu ve výši 2.237.607,80 Kč, která 

bude převedena na účet 432 (neuhrazená 

ztráta minulých let).

h) ve věci pojištění majetku obce Rudoltice 

jako nejvhodnější nabídku – nabídku 

pojišťovny – Kooperativa, pojišťovna, a.s., 

Vienna Insurance Group, se sídlem Praha 

1, Templová 747, IČ: 47116617 s celkovým 

ročním pojistným ve výši 129.977,– Kč.

i) vyhlášení výběrového řízení na pozici 

účetní pro organizace zřízené či založené 

obcí Rudoltice, a to VISION Rudoltice s.r.o., 

STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace, 

ZŠ a MŠ Rudoltice, příspěvková organizace.

j) uzavření Smlouvy o poskytnutí 

investičního příspěvku mezi Svazkem obcí 

Lanškrounsko a obcí Rudoltice, jejímž 

předmětem je poskytnutí fi nančního 

příspěvku k 31. 8. 2010 ve výši 1.000.000,– 

Kč DSO Lanškrounsko z rozpočtu obce 

Rudoltice na realizaci projektu „Cyklostezka 

Lanškroun – Česká Třebová“ v roce 

2010, zejména pak na výstavbu I. části 

cyklostezky v úseku Lanškroun – Rudoltice 

a zpracování dokumentace pro územní 

řízení a související činnost v úseku Rudoltice 

– Česká Třebová, jehož realizací dojde 

k zajištění bezpečného provozu cyklistů 

mezi obcemi ležícími na trase cyklostezky 

(Lanškroun, Rudoltice, Damníkov, Třebovice, 

Rybník a Česká Třebová), a to na dobu 

určitou do 31. 3. 2011.

k) poskytnutí peněžitého sponzorského 

daru Místní organizaci Lanškroun Svazu 

tělesně postižených v ČR, o.s., a to ve výši 

2.000,– Kč.

l) uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

a smlouvě o zřízení předkupního práva ze 

dne 12. 8. 2009, kterým bude z důvodu 

zasažení p.p.č. 4245/48 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ochranným pásmem 

významného krajinného prvku v rozsahu 

113 m2 upravena kupní cena této 

pozemkové parcely, a to z původní výše 

244.570,– Kč na částku 234.286,– Kč.

m) záměr prodeje p.p.č. 4147, zapsané na LV 

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

n) bezplatný pronájem sálu ZO KSČM 

Rudoltice dne 1. 5. 2010 pro účely pořádání 

Prvomájové veselice pro občany i příznivce 

z širokého okolí.

o) změnu Ceníku služeb obce Rudoltice, 

spočívající v sazbě DPH, a to tak, že namísto 

uvedené „SAZBY VČETNĚ 19% DPH“ bude 

z důvodu změny její výše nadále uvedeno 

„SAZBY VČETNĚ PLATNÉ VÝŠE DPH“. Ke 

změně výše jednotlivých sazeb ceníku tak 

nedojde.

 

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

a) podané stížnosti a jejich postup řešení.

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce

c) Zprávu o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 

2009, vydanou dne 19. 2. 2010 Krajským 

úřadem Pardubického kraje se závěrem, 

že při přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2009 nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky (§ 10 odst. 3 písm. a) zák. č. 

420/2004 Sb.)

d) uzavření nájemní smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako pronajímatelem a VISION 

Rudoltice s.r.o. jako nájemcem, jejímž 

předmětem je dlouhodobý pronájem 

prostor tělocvičny, klubovny, sociálního 

zařízení a dalších souvisejících prostor, a to 

za čisté nájemné ve výši 42.000,– Kč/rok, 

stanovené znaleckým posudkem znalce 

ing. Miloslava Ženky se sídlem Česká 

Třebová, Moravská 2103, č. 3696-024/10, 

a dále za úhrady za vytápění a elektrickou 

energii.

e) Smlouvu o nájmu nebytových prostor, 

která bude uzavřena mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Ludvíkem 

Havelkou, Ostrov 100, jako nájemcem, 

jejímž předmětem je nová úprava nájmu 

nebytových prostor v čp. 95 v Rudolticích 

(kuchyň, jídelna, přípravna, sklad na 

zeleninu, sklad na potraviny, šatna, sociální 

zařízení s WC a sprchovým koutem, 

přístupové cesty včetně vybavení), která 

plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou 

mezi smluvními stranami dne 1. 12. 2005;

 

Smlouvu o nájmu nebytových prostor, 

která bude uzavřena mezi obcí Rudoltice 

jako pronajímatelem a Janou Havelkovou, 

Ostrov 100, jako nájemcem, jejímž 

předmětem je nová úprava nájmu 

nebytových prostor v čp. 95 v Rudolticích 

(přísálí, výčep, chodba, sociální zařízení, část 

dvora využívaného k venkovnímu posezení 

a přístupové cesty včetně vybavení), která 

plně nahrazuje nájemní smlouvu uzavřenou 

mezi smluvními stranami dne 7. 4. 2003.

f) že navýšení kapacity ZŠ a ŠJ, respektive 

navýšení počtu žáků bude provázet zvýšený 

nárok provozních prostředků ze strany 

školy.

g) informace starostky obce o vývoji 

přípravy projektu i výstavby cyklostezky 

Lanškroun – Česká Třebová Dobrovolným 

svazkem obcí Lanškrounsko.

h) uzavření Nájemní smlouvy č. 32 N 10/50 

mezi Pozemkovým fondem České republiky 

se sídlem Praha 3, Husinecká 1024/11a, 

jako pronajímatelem, a obcí Rudoltice 

jako nájemcem, jejímž předmětem je 

přenechání části p.p.č. 549/1 o výměře 2700 
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VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2010
NA PODZIM BUDEME VOLIT 15 ZASTUPITELŮ

DÍL I. – RADA OBCE
 

Zastupitelstvo obce využilo svého práva, které mu dává zákon o obcích, a rozhodlo na svém květnovém veřejném zasedání o navýšení počtu zastupite-

lů v příštím volebním období. Letos na podzim tedy nebudeme volit 9 zastupitelů, jako tomu bylo doposud, ale bude jich už 15. Přiznám se, že jsem za 

to ráda. Jedna z obyvatelek obce tuto skutečnost okomentovala trefným příslovím „Více hlav víc ví“. A má naprostou pravdu.

 

Samospráva obce dnes

Naše obec je dnes již opravdu početná – je nás tu více jak 1700, což není rozhodně zanedbatelné číslo. Velký podíl na tomto počtu má nepochybně 

obytná zóna Zámeček. K dnešnímu dni zde žije necelých 700 obyvatel, a proto je důležité, aby se na správě obce v příštích 4 letech podíleli nejen místní 

rodáci či obyvatelé obce, kteří zde žijí již po několik desetiletí, ale i lidé, kteří se k nám do Rudoltic přistěhovali v několika posledních letech a bydlí třeba 

právě na Zámečku.

 

Jako opravdu nezbytnou věc ale vidím navýšení počtu zastupitelů zejména z pohledu fungování samosprávy obce. Dokonce se domnívám, že tato 

změna měla přijít již minimálně před 4 lety – i tehdy to zákon umožňoval. Co mne k této myšlence vede? Navýšení počtu zastupitelů totiž přinese 

jednu velice zásadní změnu v samosprávě obce. Touto změnou je volba dle mého názoru velmi důležitého, a to podtrhuji – kolektivního orgánu 

obce. Jedná se o radu obce. V obci, kde má zastupitelstvo méně než 15 členů, což byl až dosud náš případ, se rada obce nevolí. Pravomoci rady pak 

tedy vykonává až na zákonem stanovené výjimky sám starosta obce. Ponechme pro tuto chvíli stranou polemiku o tom, nakolik se v naší obci ještě 

donedávna zákon o obcích a nejen ten respektoval či nerespektoval. O tom konečně vypovídá právní audit obce či několikero protokolů kontrolních 

státních orgánů a bohužel, i několikero sankčních rozhodnutí či rozhodnutí soudů nejrůznějšího stupně.

 

Důležitost existence rady obce vidím především v tom, že rozhodovat v rámci pravomocí tohoto orgánu nebude již pouze jeden člověk (starosta), ale 

v našem případě bude tuto činnost vykonávat celkem 5 radních. O tom, kdo bude moci být radním, rozhodnete samozřejmě nepřímo i Vy občané 

svým hlasováním v podzimních komunálních volbách, kdy si svobodně zvolíte své zastupitele. O tom, kdo radním nakonec bude, rozhodnou 

Vámi zvolení zastupitelé. Do tohoto kolektivního orgánu patří automaticky starosta a místostarosta, které si zvolí ze svých řad sami zastupitelé shodně, 

jako zbylé tři radní.

 

 Samospráva obce po podzimních komunálních volbách

 

Často se setkávám s mylným názorem, že nejvyšším orgánem obce je rada, popř. starosta obce. Opak je pravdou. Zákon o obcích zcela jasně říká, 

že zastupitelstvo obce je orgánem nejvyšším. Rada a tedy i starosta se ze své činnosti zodpovídají zastupitelstvu. Usnesení rady obce má dokonce 

zastupitelstvo právo v některých případech zrušit. Sílu rady obce jako kolektivního orgánu spatřuji zejména v tom, že již nebude až tak jednoduché 

prosazovat starostou své osobní zájmy. Jakékoliv rozhodnutí rady bude rozhodnutím kolektivním, bude o něm hlasováno a stejně tak, jako je tomu 

nyní u zastupitelstva, výsledkem bude usnesení, do kterého mají právo nahlédnout všichni občané obce starší 18ti let. Schůze rady jsou však na rozdíl 

od zasedání zastupitelstva obce neveřejná, hlavně proto, aby bylo jednání více operativní.

 

Pokračování na další straně



Myslím si, že je naprosto správné, aby o kterémkoliv úkonu obce, která hospodaří s penězi nás daňových poplatníků, bylo rozhodnuto více lidmi. Upřímně 

řečeno, nezdá se mi vůbec vhodné, aby jeden člověk (starosta) rozhodoval např. o tom, komu obec přidělí byt (obzvláště v obci, která vlastní více jak 400 

bytů), či zda práce ředitele školy má být ohodnocena větší či menší fi nanční odměnou. Své současné pravomoci se jako starosta obce snažím řešit podle 

svého nejlepšího vědomí a svědomí, a proto si tam, kde to lze, vyžaduji podpůrný kolektivní názor zastupitelstva nebo komisí. Například podkladem pro 

mé rozhodnutí, s kým bude či nebude uzavřena nájemní smlouva, je doporučení či nedoporučení stavebně-bytové komise. U některých výhradních 

pravomocí starosty však, bohužel, ani toto aplikovat nelze. Ze všech výše uvedených důvodů proto považuji volbu rady jako dalšího vrcholového 

orgánu obce za krok správným směrem. 

Ještě předtím, než si řekneme, jakými zákonnými pravomocemi rada obce oplývá, bych Vás chtěla upozornit na díl II. článku „NA PODZIM BUDEME 

VOLIT 15 ZASTUPITELŮ“, který vyjde ještě před podzimními volbami v zářijovém Rudoltickém zpravodaji. V něm si připomeneme podrobnosti o nej-

vyšším orgánu obce, tedy zastupitelstvu obce a jeho pravomocích.

 

Lenka Bártlová, starostka obce

 

PRAVOMOC RADY OBCE

Rada obce připravuje návrhy pro jednání zastupitelstva obce a zabezpečuje plnění jím přijatých usnesení. Rada obce disponuje některými pravomo-

cemi, které jsou jí zákonem vyhrazeny, tzn. že žádný jiný orgán obce (a v rozporu s Ústavou České republiky dokonce ani zastupitelstvo obce!) nemůže 

o nich rozhodovat.

Radě obce je např. vyhrazeno

•  zabezpečovat hospodaření obce podle schváleného rozpočtu (obecní rozpočet schvaluje zastupitelstvo), provádět rozpočtová opatření v rozsahu 

stanoveném zastupitelstvem obce,

•  plnit vůči právnickým osobám a organizačním složkám založeným nebo zřízeným zastupitelstvem obce, úkoly zakladatele nebo zřizovatele podle 

zvláštních předpisů, nejsou-li vyhrazeny zastupitelstvu obce,

•  rozhodovat ve věcech obce jako jediného společníka obchodní společnosti,

•  vydávat nařízení obce (jde o právní předpis obce vydávaný v přenesené působnosti),

•  stanovit rozdělení pravomocí v obecním úřadu, zřizovat a zrušovat odbory a oddělení obecního úřadu,

•  na návrh tajemníka úřadu jmenovat a odvolávat vedoucí odborů obecního úřadu,

•  zřizovat a zrušovat podle potřeby komise rady obce, jmenovat a odvolávat z funkce jejich předsedy a členy,

•  kontrolovat plnění úkolů obecním úřadem a komisemi v oblasti samostatné působnosti obce,

•  stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu a v organizačních složkách obce,

•  ukládat pokuty ve věcech samostatné působnosti obce za správní delikty podle § 58 zákona o obcích; tuto působnost může rada obce svěřit pří-

slušnému odboru obecního úřadu zcela nebo zčásti,

•  rozhodovat o uzavírání nájemních smluv a smluv o výpůjčce; tuto působnost může rada obce svěřit příslušnému odboru obecního úřadu nebo 

příspěvkové organizaci obce zcela nebo zčásti,

•  schvalovat organizační řád obecního úřadu, atd.

Právní úkony, které vyžadují schválení rady obce, jsou bez tohoto schválení od počátku neplatné (viz § 41 odst. 2 obecního zřízení).

Rada obce zabezpečuje rozhodování ostatních záležitostí patřících do samostatné působnosti obce, pokud nejsou vyhrazeny zastupitelstvu obce nebo 

pokud si je zastupitelstvo obce nevyhradilo. Jde o tzv. zbytkovou pravomoc rady obce, přičemž v zájmu určité operativnosti může rada některé (nebo 

teoreticky všechny) z těchto nevyhrazených pravomocí svěřit starostovi či obecnímu úřadu (samozřejmě pouze za podmínky, že si je zastupitelstvo 

nevyhradí).

 

 

Zdroj: Deník veřejné správy; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)

Pokračování z předchozí  strany

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2010



INFORMACE O PODZIMNÍCH VOLBÁCH DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2010

Volby do zastupitelstev obcí upravuje zákon č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpi-

sů (dále jen „zákon o volbách“), prováděcím předpisem je vyhláška č. 59/2002 Sb., o provedení některých ustanovení zákona č. 491/2001 Sb., o volbách 

do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška“). V širším pojetí se voleb do zastupitelstev obcí 

dotýká také zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o obcích“).

 

Volební strany

Subjekty oprávněné kandidovat ve volbách do zastupitelstev obcí, tj. volební strany, taxativně vymezuje § 20 zákona o volbách. Volební stranou mohou 

být registrované politické strany a politická hnutí, jejichž činnost nebyla pozastavena, a jejich koalice, nezávislí kandidáti, sdružení nezávislých kandidá-

tů nebo sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů. 

 

K jednotlivým typům volebních stran uvádíme následující

•  postup při registraci politické strany nebo politického hnutí upravuje zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnu-

tích, ve znění pozdějších předpisů (viz § 6 a násl. citovaného zákona). K tomu, aby vznikla politická strana nebo politické hnutí, je třeba podat Minister-

stvu vnitra návrh na registraci, připojit ve dvojím vyhotovení stanovy a petici alespoň jednoho tisíce občanů požadujících, aby politická strana nebo 

politické hnutí vznikly;

•  koalice politických stran a politických hnutí, stejně jako sdružení politických stran nebo politických hnutí a nezávislých kandidátů je uskupení vzniklé 

dohodou zúčastněných subjektů pro určité volby, vyjádřené podpisem statutárních zástupců politické strany nebo politického hnutí, které kandidátní 

listinu podávají;

•  sdružení nezávislých kandidátů není občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů; nemá 

postavení právnické osoby, které po splnění podmínek pro své konstituování získá občanské sdružení registrací u Ministerstva vnitra. Sdružení nezá-

vislých kandidátů je neformálním uskupením, nikde neregistrovaným, na rozdíl od politických stran a politických hnutí (viz. výše). Sdružení nezávislých 

kandidátů je volební stranou ad hoc, tj. jen pro volby, ve kterých kandiduje.

 

Kandidáti

Aby mohli být kandidáti za členy zastupitelstva obce zvoleni, musí splňovat podmínku volitelnosti, tedy musí nejpozději v den voleb dosáhnout věku 

18 let, nejpozději v den voleb musí získat trvalé bydliště v obci, ve které do zastupitelstva obce kandidují a v neposlední řadě se musí jednat o státní 

občany České republiky, případně o státní občany jiného státu, jimž právo volit přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána a která 

byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv (státní občané členských zemí Evropské unie).

 

U kandidáta nesmí být dále překážka výkonu volebního práva uvedená v § 4 odst. 2 písm. a) a b) zákona o volbách, tj. zákonem stanovené omezení 

osobní svobody z důvodu výkonu trestu odnětí svobody nebo zbavení způsobilosti k právním úkonům.

 

A poslední podmínkou, která ale nebrání zvolení za člena zastupitelstva obce, nýbrž následnému výkonu mandátu, je podmínka uvedená v § 5 odst. 2, 

3, 4 zákona o volbách, které řeší otázku neslučitelnosti funkcí.

 

Kandidátní listina

Podávání kandidátních listin upravuje § 21 zákona o volbách. Vzor kandidátní listiny je uveden ve vyhlášce jako vzor č. 6 . Náležitosti kandidátní listiny 

taxativně vymezuje § 22 zákona o volbách.

Volební strana, s výjimkou nezávislého kandidáta, činí úkony ve volebních věcech prostřednictvím svého zmocněnce. Zmocněncem nebo jeho ná-

hradníkem je fyzická osoba, která je takto označena na kandidátní listině; nemůže jim být osoba mladší 18 let, osoba zbavená způsobilosti k právním 

úkonům nebo kandidát. Úkony zmocněnce je volební strana vázána. Svého zmocněnce může volební strana písemně odvolat; zmocnění zaniká oka-

mžikem doručení tohoto odvolání registračnímu úřadu (§ 22 odst. 4 zákona o volbách).

 

Prohlášení kandidáta

Ke kandidátní listině musí být přiloženo vlastnoručně podepsané prohlášení kandidáta, že souhlasí se svou kandidaturou, že mu nejsou známy pře-

kážky volitelnosti, popřípadě tyto překážky pominou ke dni voleb do zastupitelstva obce a že nedal souhlas k tomu, aby byl uveden na jiné kandidátní 

listině pro volby do téhož zastupitelstva obce. Na prohlášení kandidát uvede místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu, (tj. svoji úplnou adresu) a datum 

narození (§ 22 odst. 3 zákona o volbách). Vzor prohlášení kandidáta je k dispozici v příloze č. 1 vyhlášky jako příloha ke vzoru č. 6 .

 

Petice

Tvoří-li volební stranu nezávislý kandidát nebo sdružení nezávislých kandidátů, je třeba podle § 21 odst. 4 zákona o volbách připojit ke kandidátní listině 

petici podepsanou voliči podporujícími kandidaturu této volební strany. Náležitosti petice vymezuje citované ustanovení zákona s tím, že potřebný po-

čet podpisů voličů je stanoven v příloze k zákonu, a to ve vztahu k počtu obyvatel obce k 1. lednu toho roku, v němž se konají volby, tj. k 1. lednu 2010. 

Požadovaný počet podpisů uveřejňuje nejpozději 85 dnů přede dnem voleb na úřední desce registrační úřad. Podepisovat se na petici mohou jen voliči, 

tzn., že musí být splněna také podmínka trvalého pobytu voliče v obci. Kdo je voličem, je uvedeno v § 4 odst. 1 a 2 zákona o volbách. Vedle podpisu 

voliče musí být uvedeno jeho jméno, příjmení, datum narození a místo, kde je přihlášen k trvalému pobytu (tj. úplná adresa), jinak tento hlas nelze pro 

podporu volební strany započítat. Nezapočítávají se také podpisy kandidátů samých. V případě petice není žádný vzor k dispozici.

 

Počet kandidátů

Počet kandidátů na kandidátní listině je limitován počtem členů volených do příslušného zastupitelstva obce. Počet členů zastupitelstva obce na každé 

volební období stanoví zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí (§ 67 zákona o obcích) a oznámí to na úřední 

desce obecního úřadu nejpozději do 2 dnů po jeho stanovení (§ 68 odst. 2 zákona o obcích), tj. 83 dny přede dnem voleb.

 

Pokračování na další straně
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Podávání kandidátních listin

Volební strany předají podle § 21 odst. 3 zákona o volbách kandidátní listinu (v případě sdružení nezávislých kandidátů nebo nezávislého kandidáta 

i petici) nejpozději 66 dnů přede dnem voleb do zastupitelstva obce do 16.00 hodin registračnímu úřadu. V uvedené lhůtě je třeba, aby byla kandidátní 

listina již registračnímu úřadu doručena, nestačí tedy např. její předání k poštovní přepravě. Lhůty podle zákona o volbách, nelze prodloužit, ani promi-

nout jejich zmeškání.

Registračním úřadem je pro účely voleb do zastupitelstev obcí obecní úřad v obcích, kde jsou zřízeny alespoň 2 odbory; pro ostatní obce je registračním 

úřadem pověřený obecní úřad (§ 21 odst. 3 zákona o volbách). Přehled registračních úřadů ve svém územním obvodu zveřejní pověřený obecní úřad 

na své úřední desce nejpozději 85 dnů přede dnem voleb.

 

Posouzení a registrace kandidátních listin

Registrační úřad přezkoumá ve lhůtě od 66 do 60 dnů přede dnem voleb, zda kandidátní listina obsahuje všechny náležitosti stanovené zákonem o vol-

bách. V případě, že by tomu tak nebylo, byla by volební strana registračním úřadem dle § 23 odst. 1 zákona o volbách ve lhůtě nejpozději 58 dnů přede 

dnem voleb vyzvána, aby nejpozději ve lhůtě do 53 dnů přede dnem voleb nedostatky odstranila.

Pokud volební strana závady neodstraní, rozhodne registrační úřad ve lhůtě 48 dní přede dnem voleb o škrtnutí kandidáta na kandidátní listině (§ 23 

odst. 2 zákona o volbách), o odmítnutí kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. b) zákona o volbách) nebo pokud kandidátní listina splňuje náležitosti podle 

zákona o volbách o registraci kandidátní listiny (§ 23 odst. 3 písm. a) zákona o volbách).

Proti odmítnutí kandidátní listiny, škrtnutí kandidáta na kandidátní listině nebo proti provedení registrace kandidátní listiny se může volební strana, kte-

rá podala kandidátní listinu, a u škrtnutí kandidáta, i tento kandidát, domáhat do 2 pracovních dnů od doručení rozhodnutí (za doručené se rozhodnutí 

považuje třetím dnem ode dne vyvěšení na úřední desce registračního úřadu) ochrany u příslušného krajského soudu.

 

Volební kampaň

Prezentace kandidujících subjektů ve volební kampani je ponechána na jejich vůli. Podle § 30 odst. 1 zákona může starosta vyhradit plochu pro vylepení 

volebních plakátů, a to nejméně 10 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev obcí. Možnost jejího využívání musí odpovídat zásadě rovnosti kandi-

dujících volebních stran. Podle odstavce 3 citovaného ustanovení je ve dny voleb zakázána volební agitace a propagace pro volební strany v objektu, 

v němž je umístěna volební místnost, a v jeho bezprostředním okolí.

Termín voleb

Volby do zastupitelstev obcí vyhlašuje prezident republiky nejpozději 90 dnů před jejich konáním. Vyhlášení se zveřejní ve Sbírce zákonů. Za den vyhlá-

šení se považuje den, kdy byla rozeslána částka Sbírky zákonů, v níž bylo rozhodnutí o vyhlášení voleb uveřejněno (§ 3 odst. 1 zákona o volbách).

Poslední řádné volby do zastupitelstev obcí se uskutečnily ve dnech 20. a 21. října 2006, tzn. že funkční období zastupitelstev obcí uplyne 21. října 2010. 

S ohledem na lhůty stanovené Ústavou České republiky a zákonem o volbách se mohou volby do zastupitelstev obcí konat nejdříve ve dnech 24. 

a 25. září 2010, nejpozději 15. a 16. října 2010. Přesný termín konání řádných voleb do zastupitelstev obcí není ještě znám.

 

Chronologické shrnutí

 

před vyhlášením voleb (z převážné části) 

•  sepsání kandidátní listiny + petice (v případě volebních stran, u kterých ji zákon vyžaduje)

•  sběr podpisů pod petici

•  registrace politické strany nebo politického hnutí u Ministerstva vnitra

 

vyhlášení voleb – dle § 3 odst. 1 zákona o volbách prezident republiky vyhlašuje volby do zastupitelstev obcí nejpozději 90 dnů před jejich konáním

 

po vyhlášení voleb do 

•  66 dnů přede dnem voleb (do 16 hodin) – podání kandidátní listiny registračnímu úřadu (§ 21 odst. 3 zákona o volbách)

•  66-60 dnů přede dnem voleb – možnost doplňovat další kandidáty na kandidátní listině nebo měnit jejich pořadí (§ 22 odst. 2 zákona o volbách)

•  53 dnů přede dnem voleb – odstranění závad na kandidátních listinách 

(§ 23 odst. 1 zákona o volbách) /pokud toto přichází v úvahu/

•  30 dnů přede dnem voleb – delegování zástupců do okrskové volební komise (§ 17 odst. 2 zákona o volbách)

•  48 hodin před zahájením voleb – možnost kandidátů vzdát se písemně své kandidatury (§ 24 odst. 1, 3 zákona o

 volbách)

 

Zdroj: http://www.mvcr.cz/clanek/volby-do-zastupitelstev-obci-777397.aspx

Pokračování z předchozí  strany
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ZDE JE PROSTOR PRO VOLEBNÍ STRANY

Vážení spoluobčané! 

Jsou  to již skoro čtyři roky, co jsme se na kandidátce KSČM ucházeli o Vaši přízeň v komunálních volbách, kde jsme získali 

Vaši důvěru  a stali se tak zastupiteli obce Rudoltice. Pro nás, úplné nováčky, to byla čest a před námi velká neznáma. Ne-

měli jsme představu co všechno nás čeká a jaká je skutečná situace obce. Já osobně jsem  své zvolení vůbec neočekávala, 

proto, o co větší bylo mé překvapení, o to větší byl i můj závazek vůči občanům, jejichž hlasy jsem se do zastupitelstva do-

stala. Překvapivé bylo rovněž zjištění, že v tomto zastupitelstvu převažují ženy. Když jsme pak slyšely věty typu ,,Co ty baby 

tady chtějí dělat?“, bylo rozhodnuto. My ženy jsme věděly, že to nevzdáme, že nedáme důvod  žádným pochybovačům, 

protože ženy se podceňovat nesmí! Ještě jsme nevěděly, co a jak budeme dělat, ale věděly jsme, že do toho dáme celé 

srdce. Jistě, nejsme tak silné, a neumíme řídit traktor či Tatru, ale měly jsme upřímnou snahu udělat spolu s kolegy  muži 

pro svou obec vše, co bude v našich silách. Navíc jsme snad vnesly i trochu toho ženského pohledu do řízení obce.

První měsíce byly pro mě rozčarováním. Starosta ani šéfové obecních společnosti neměli sebemenší zájem nechat nás na-

hlédnout do karet. A abychom se moc neptali, materiály na jednání OZ byly dodávány na poslední chvíli, nebylo možné je 

prostudovat, bylo potřeba pouze zvedat ruce. Jak se začala projevovat snaha vidět dál než bylo dovoleno, bylo zle.

Při prvním větším střetu pana starosty se zastupitelstvem opustil starosta jednání a ohlásil, že si bere dva měsíce dovolené. 

Pár měsíců poté rezignoval na funkci starosty v přesvědčení, že tělo bez hlavy je mrtvolou, že to zastupitelé vzdají a budou moci proběhnout nové volby. 

Celou dobu nešlo o nic jiného. Část zastupitelů to po náhlé, o to však důslednější ,,masáži“ ze strany  šéfů obecních společností a bývalého  starosty vzdát 

chtěla, došlo k přeskupení sil, byli jsme vyzváni k rezignaci. My jsme se i přes nátlak drželi. Výsledek voleb přece naznačil, že si značná část občanů přála 

změnu. Navíc jsme už věděli, že mnoho věci není v pořádku. Nikdy nezapomenu na probdělé noci, kdy byl na mě vyvíjen obrovský tlak  ze strany silných, 

vlivných a v té době tolik oblíbených mužů ve vedení obecních společnosti a jejich pár přátel z řad zastupitelů obce. Bylo pouze na mém rozhodnutí, zda 

dopustím rezignaci většiny zastupitelstva a umožním tak nové předčasné volby, nebo odstoupím z funkce starosty, kterou jsem vykonávala dva měsíce, 

a umožním  návrat bývalého. Volila jsem menší zlo. Většina si zvolila do čela opět pana Kolomého. Za tento bohulibý čin sklidilo zastupitelstvo naprosté  

přehlížení a aroganci, které v konečném důsledku vedly k novému přeskupení sil a odvolání starosty i šéfů obecních fi rem. O tom ale již mluvit nechci, kdo 

chtěl, ten dávno pochopil, kdo vidět nechce, nebudu mu  činit  násilí. Dnes je již situace v obci  stabilizovaná a  zastupitelstvo, které vzejde z podzimních 

voleb, už bude mít mnohem jednodušší, i když ne zcela lehkou práci. Je toho ještě mnoho, co je potřeba udělat. My jsme, bohužel,  místo plnění vlastního 

volebního programu museli spojit všechny síly, abychom ustáli výstavbu na Zámečku, dovedli ji do zdárného konce a zachránili dotace. I když nebezpečí 

ještě není zcela zažehnáno, nesmíme zapomenout, že byla zkontrolována pouze 1. etapa výstavby.

Určitě se nám  přes všechny problémy pár věci povedlo, ovšem všechno je o čase a penězích, na víc prostě nebylo. Přesto či právě proto se chceme znovu na 

kandidátce KSČM ucházet o Vaši přízeň, abychom mohli dokončit to, co jsme z objektivních důvodů  a nedostatku fi nančních prostředků v tomto volebním 

období nestihli.

 Erika Kohoutová

 Vážení spoluobčané, 

 

 když jsem v roce 2006 kandidovala do obecního zastupitelstva, tak jsem si vůbec neuvědomovala, jak těžké období to bude. Pohled na věci kolem mě, 

které Vám nejsou až tak jasné, byl o to složitější, že tehdejší starosta ani zástupci obecních společností neměli nejmenší chuť na svých praktikách a způ-

sobech jednání cokoli měnit. Očekávali, že jako noví zastupitelé neznalí problematiky věci se nebudeme na nic ptát a nebudeme chtít proniknou do 

problematiky vedení obce. Proto bylo pro mě těžké pochopit jednání a přístup těchto lidí. A jako člověk a ne loutka jsem se chtěla dovědět více už proto, 

že jsem se nechtěla zpronevěřit důvěře, kterou jsem od Vás získala. Začalo nelehké období, kdy se mé překvapení ze způsobu jednání ve vedení obce 

měnilo postupně ve stále větší rozčarování a nepochopení toho, co se děje. Jako zastupitelka jsem pochopitelně měla určité představy a ideály o věcech, 

které by se měly změnit nebo dělat jinak. Začala doba velkého napětí, hádek, ale i otázek, které bohužel nechtěl stávající starosta slyšet a už vůbec ne na 

ně odpovídat, nebo je vysvětlit. Bylo to období velmi napjaté a kdo to vše sledoval od začátku, ví o čem mluvím.

 Uplynul určitý čas a my jsme se začali prokousávat danou problematikou a docházet ke zjištění, že jako obec na tom vůbec nejsme tak dobře, jak jsme 

byli neustále ujišťováni.Volební období je sice čtyřleté, ale než se člověk neznalý problematiky seznámí se vším, co je potřeba vědět a znát, tak uteče 

spousta času. A nám ten čas opravdu utekl neuvěřitelným způsobem, protože začátek nebyl o ničem jiném, než jak se dostat k potřebným informacím, 

abychom pochopili, o čem to máme vlastně rozhodovat a pak rozhodnout pokud možno tak, aby to bylo nejlepší rozhodnutí pro obec a ne jenom tak, 

jak se to od vás očekává.

Kandidovala jsem za stranu, která ve svém volebním programu měla mnoho věcí, které chtěla v obci prosadit a změnit. Pravdou je, že se nám z toho 

nepodařilo skoro nic prosadit. Ano, už Vás slyším říkat „předvolební sliby“, ale pravda je taková, že jsme nakonec museli řešit problémy související s exis-

tenčními problémy obce, prostě jsme se dostali do vleku událostí vzniklých chybnými rozhodnutími předchozího vedení obce. Věřte nebo ne, ale najed-

nou neměl nikdo z nás ani pomyšlení na to, jak si koupit budoucí hlasy voličů např. položením asfaltového potahu na další kilometr nebo dva místních 

komunikací. Ostatně by to bylo na dluh jako předešlé podobné akce. Při poslední podobné akci šel minulý starosta tak daleko, že použil neoprávněně 

prostředky z překlenovacího úvěru určeného na dostavbu III. etapy bytů na Zámečku. Víte, ono je někdy zajímavé, co my občané dokážeme kritizovat, 

ale už nechceme slyšet, že je situace taková, že na některé věci zkrátka v současné době nejsou prostředky.Věřte, že bychom rádi budovali, opravovali, 

zvelebovali, ale kde na to vzít? Dost často slyším, že se vlastně nic neudělalo, já si to ale nemyslím. Často jsme pracovali jako tým, který drží při sobě 

v dobrém i zlém. Politické rozdíly šly mnohdy stranou, protože kdo by na to doplatil? My občané. Věřte, že každý z nás dokáže svůj názor prezentovat, 

ale také dokáže vyslechnout názor a námět toho druhého. Proto je na Vás občanech posoudit, jak se nám to daří realizovat. Ono to třeba není na první 

pohled vidět, ale je zarážející, že je mezi námi mnoho občanů, kteří si neváží toho, co obec má, a dokáží práci druhých ničit a sami nedokáží nic! Působení 

v tomto zastupitelstvu mě hodně naučilo, ukázalo, a jako občan této obce už vím, že to není jenom o mně, ale především o nás všech. Proto bych nám 

všem chtěla popřát šťastné rozhodování a úspěšné realizování námětů a úkolů nás občanů této obce. 

 Iva Stránská



ZDE JE PROSTOR PRO VOLEBNÍ STRANY

DĚLAT JEN TO, CO MUSÍM, JE MÁLO.

NĚKDY JE TŘEBA UDĚLAT VŠE, CO MOHU.

Tak smýšlejí kandidáti za Hnutí NEZÁVISLÍ, kteří se v podzimních komunálních volbách budou ucházet o Vaši přízeň. Od podzimu bude zastupitelů již 15 

a bude velice důležité, aby v zájmu celé naší obce v příštích čtyřech letech našli všichni, nebo alespoň z větší části, společnou řeč.

 

Každý občan má svůj názor – své přání, co by chtěl v obci nového vybudovat, co je potřeba opravit, vylepšit nebo změnit. Nezapomínejme však na to, 

ve spleti jakých problémů jsme se nedávno ocitli, ba co hůře, ve kterých se v příštím volebním období velmi pravděpodobně opětovně ocitneme. 

Obrovskou odpovědnost zastupitelů v příštích 4 letech bychom proto měli mít na paměti bez výjimky všichni. Uvědomme si, do jak velkého nebezpečí 

se Rudoltice před více jak rokem dostaly a že hrozba, bohužel, stále trvá. Bagatelizováním této skutečnosti, což se u nás ještě před pár lety praktiko-

valo, ničemu nepomůžeme. Naopak, může to celé obci zlomit vaz!

 

Vyvarujme se proto navždy krokům, které by obdobným způsobem mohly Rudoltice ohrozit. Nepodnikejme již zdánlivě obdivuhodné činy, které by nás 

v konečném důsledku mohly stát až příliš. Přistupujme, vážení zastupitelé, ke svému mandátu s vědomím, že jsme to právě my, kdo nese na svých 

bedrech to těžké břímě odpovědnosti za všechny občany naší obce. Nedávejme průchod svým osobním zájmům a neupřednostňujme žádnou 

skupinu občanů jen proto, že to jsou třeba naši přátelé. Vězme totiž, že všichni voliči – všichni občané – jsou právě ti, kteří nám ve volbách dali důvěru 

a kteří od nás očekávají už jenom lepší a lepší budoucnost.

 

Každá politická strana, každé politické hnutí či jednotliví kandidáti – ti všichni dříve či později představí své volební programy a budou bojovat o Vaši 

přízeň. Samozřejmě, že i my svůj program máme a rádi Vám jej představíme. Nejen s naší vizí, ale s námi všemi se budete moci postupně seznámit v ně-

kolika příštích měsících.

 

 

Napište nám, co se Vám v naší obci líbí nebo naopak, co Vás zde trápí. Jsme tu pro Vás.

 

 

KONTAKT:

webové stránky: http://www.hnutinezavisli-rudoltice.cz

e-mail: info@hnutinezavisli-rudoltice.cz 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

p.p.č. 4147 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

podanou přímo zastupitelem p. Oldřichem 

Rezkem dne 24. 2. 2010, existuje důvod 

pro vyloučení zastupitele Oldřicha Rezka 

z projednávání a rozhodování v této věci.

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/30/03/10
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 

2/2010, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, kterým dochází k navýšení příjmů 

i výdajů rozpočtu obce o 560 tis. Kč a jehož 

předmětem jsou náklady na prohrnování 

sněhu, pořádání masopustu a pouti, úhrada 

plynu v bytových domech, opravy v budově 

OÚ, cyklostezka – převod v rámci položek, 

přeúčtování úroků z úvěru (STAVBY), 

navýšení odvodu daně z příjmů za obec 

a další drobné změny.

d) v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní řízení) a dále v souladu 

s Nařízením vlády č. 37/2003 Sb., 

o odměnách za výkon funkce členům 

zastupitelstev, ve znění pozdějších 

předpisů, počínaje 1. 4. 2010, odměnu 

místostarostky obce p. Eriky Kohoutové ve 

výši 4.000,– Kč měsíčně.

e) Spisový řád Obecního úřadu 

v Rudolticích, vydaný dne 1. 1. 2010 

v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., 

o archivnictví a spisové službě a změně 

některých předpisů, který je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

f) uzavření pojistné smlouvy č. 7720465762 

mezi obcí Rudoltice jako pojistníkem 

a Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna 

Insurance Group se sídlem Praha 1, 

Templová 747, jako pojistitelem, jejímž 

předmětem je pojištění majetku obce 

– movitých i nemovitých věcí, cenností 

– živelné pojištění, pojištění pro případ 

odcizení, pojištění pro případ vandalismu 

a dále pojištění obecné odpovědnosti 

za škodu o odpovědnosti za škodu 

způsobenou při výkonu veřejné moci 

rozhodnutím nebo nesprávným úředním 

postupem, a to na dobu od 20. 3. 2010 do 

19. 3. 2011 za sjednané celkové pojistné ve 

výši 117.972,– Kč.

g) uzavření Dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor 

mezi obcí Rudoltice jako zájemcem 

a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ 

4) Zastupitelstvo obce ukládá:

 

a) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 4225 

o výměře 1308 m2 a st.p.č. 549 o výměře 29 

m2, zapsaných na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

znázorněných v grafi cké příloze č. 1 

tohoto usnesení. – bod č. 1 písm. e) tohoto 

usnesení

b) starostce obce předložit návrh pojistné 

smlouvy na pojištění majetku obce 

s účinností od 20. 3. 2010 na dobu jednoho 

roku, a to na nejbližším veřejném zasedání 

zastupitelstva obce. – bod č. 1 písm. h) 

tohoto usnesení

c) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, záměr prodeje p.p.č. 4147, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro 

PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. – bod č. 1 

písm. m) tohoto usnesení

d) předsedovi komise životního prostředí 

předložit ústně podaný návrh v písemné 

podobně na obecní úřad nejpozději do 

19. 3. 2010 s tím, že tato otázka bude 

projednávána na příštím zasedání 

zastupitelstva obce – bod č. 2 písm. j) 

tohoto usnesení

 

5) Zastupitelstvo obce souhlasí:

 

a) se záměrem vybudovat na p.p. ve 

vlastnictví obce č. 4222/1 a 4222/

2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

společensko-obchodní centrum za 

předpokladu, že dojde na základě žádosti 

investora ke změně územního plánu pro 

jeho výstavbu a dále za podmínky, že obci 

Rudoltice s tímto záměrem nevzniknou 

žádné dodatečné fi nanční náklady.

b) s navýšením kapacity ZŠ z dosavadního 

nejvyššího povoleného počtu 62 žáků na 94 

žáků, a to k 1. 9. 2010;

 

s navýšením kapacity ŠJ z dosavadního 

nejvyššího povoleného počtu 100 žáků na 

150 žáků, a to k 1. 9. 2010.

 

6) Zastupitelstvo obce revokuje:

 

a) své usnesení č. OZ/08/02/10 bod bodem 

1d) v části, týkající se ZŠ a MŠ Rudoltice.

 

7) Zastupitelstvo obce prohlašuje:

 

a) že při projednávání žádosti o prodej 

m2 (dle přiloženého grafi ckého znázornění) 

nájemci, tj obci Rudoltice do užívání za 

účelem nezemědělského využití – pro 

cyklostezku, a to od 1. 3. 2010 na dobu 

neurčitou za sjednané nájemné ve výši 

1.385,– Kč/rok.

i) informace starostky obce o aktuální 

situaci ohledně vedení optického kabelu 

z ČD Rudoltice do města Lanškroun 

v katastru obce Rudoltice souběžně 

s výstavbou cyklostezky Lanškroun – 

Rudoltice, resp. jejím veřejným osvětlením.

j) informace předsedy komise životního 

prostředí pana Richarda Kohouta 

ohledně pozemku pro náhradní výsadbu 

– vybudování větrolamu na p.p.č. 3395/4, 

4139, 4138/2 a 1560/2 ve vlastnictví obce 

Rudoltice v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

k) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 

fondem obce ke dni 8. 3. 2010.

l) informace předsedkyně kulturní komise 

o divadelním představení DS Tyl Králíky 

dne 16. 4. 2010 na sále Kulturního domu 

v Rudolticích.

 

3) Zastupitelstvo obce pověřuje:

 

a) starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu 

– bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení

b) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 

– bod č. 1 písm. d) tohoto usnesení

c) jednatele společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. p. Libora Dostála vyhlášením 

výběrového řízení na pozici účetní – bod č. 

1 písm. i) tohoto usnesení

d) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o poskytnutí investičního příspěvku – bod č. 

1 písm. j) tohoto usnesení

e) starostku obce k sepsání a podpisu 

darovací smlouvy – bod č. 1 písm. k) tohoto 

usnesení

f) starostku obce k podpisu dodatku 

ke Kupní smlouvě a smlouvě o zřízení 

předkupního práva – bod č. 1 písm. l) 

tohoto usnesení

g) předsedu komise životního prostředí 

pana Richarda Kohouta přípravou žádosti 

o poskytnutí dotace z rozpočtu PK na 

údržbu obecní zeleně – stromů v obci;

 

předsedu komise životního prostředí pana 

Richarda Kohouta přípravou žádosti na 

zajištění projektu z rozpočtu PK pro údržbu 

stromů v alejích – VKP v lokalitě Zámeček.

 



MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, 

jehož předmětem je rozšíření seznamu 

nemovitostí uvedených v čl. I smlouvy o byt 

č. 9 o velikosti 1+1 v II. nadzemním podlaží 

domu čp. 264.

h) uzavření Nájemní smlouvy mezi EKOLA 

České Libchavy s.r.o. jako pronajímatelem 

a obcí Rudoltice jako nájemcem, 

jejímž předmětem je pronájem 1 ks 

velkoobjemového uzavřeného kontejneru 

AVIA – 6 m3 počínaje měsícem duben 2010 

za 30,– Kč/ks a den bez DPH;

 

uzavření Smlouvy o dílo na služby spojené 

s odstraňováním odpadu mezi obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem, 

jejímž předmětem je provádění služeb 

spojených s odstraňováním a přepravou 

odpadu kategorie O, příp. N, a to na dobu 

neurčitou za cenu za přepravu odpadu, 

stanovenou v příloze č. 1, která je nedílnou 

součástí této smlouvy o dílo.

i) uzavření kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávající a oprávněnou 

z předkupního práva a J.V., bytem XXX, 

jako kupujícím a povinným z předkupního 

práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 

4218/2, zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a kat. území 

Rudoltice u Lanškrouna, za kupní cenu 

427.328,– Kč.

j) prodej p.p.č. 4147 o výměře 579 m2, 

zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí, a to p. O.R., bytem XXX za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 4.560,– Kč, 

stanovenou znaleckým posudkem č. 3714-

042/10, vypracovaného ing. Miloslavem 

Ženkou, znalcem z oboru ekonomika – ceny 

a odhady nemovitostí.

k) prodej p.p.č. 4225/2 o výměře 1308 m2 

včetně lesního porostu na této parcele, 

stanovenou GP pro rozdělení pozemku č. 

954-5/2010, a dále prodej st.p.č. 549, vše 

zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí, a to p. J.V., bytem XXX, za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 25.656,– Kč, 

stanovenou znaleckým posudkem č. 

561-2/2010, vypracovaného ing. Zdenkem 

Vernerem, znalcem z oboru ekonomika 

a lesní hospodářství.

l) záměr prodeje části p.p.č. 4245/1, zapsané 

na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna.

m) záměr prodeje p.p.č. 3349/3 a 3349/4, 

vše zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

n) poskytnutí fi nančního příspěvku na 

podporu činnosti Záchranné stanice volně 

žijících zvířat se sídlem Vendolí 42 ve výši 

1.000,– Kč.

o) poskytnutí fi nančního příspěvku na 

oslavy 125. výročí zahájení provozu místní 

dráhy na trati Lanškroun – Rudoltice 

v Čechách v letošním roce, v rámci kterých 

proběhne jízda zvláštního parního vlaku 

dne 22. 5. 2010, a to ve výši 3.000,– Kč.

p) pro náhradní výsadbu pozemky ve 

vlastnictví obce p.p.č. 3395/4, 4139, 4138/2 

a 1560/2, které budou současně využity pro 

výsadbu větrolamu „I. sídliště – SZ“.

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

 

a) podané stížnosti a jejich postup řešení.

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce

c) informace starostky ohledně jednání 

Dobrovolného svazku obcí Lanškrounska 

v Rudolticích dne 30. 3. 2010, zejména 

ohledně vývoje investiční akce DSO, a to 

realizace I. etapy cyklostezky Lanškroun 

– Rudoltice.

d) že navýšení kapacity školní družiny, resp. 

navýšení počtu žáků bude provázet zvýšený 

nárok provozních prostředků ze strany 

školy jako např. hračky, zábavné stolní hry, 

nábytek, koberec, automatický domácí 

vrátný.

e) výpověď z nájmu bytu, podanou p. P.Š. 

z bytu č. 13 v domě čp. 612 dne 24. 3. 2010;

výpověď z nájmu bytu, podanou p. M.J. 

z bytu č. 13 v domě čp. 614 dne 25. 3. 2010;

výpověď z nájmu bytu, podanou p. J.Š. 

z bytu č. 13 v domě čp. 609 dne 29. 3. 2010

f) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 

fondem obce ke dni 28. 3. 2010.

 

3) Zastupitelstvo obce pověřuje:

 

a) starostku obce k podpisu Dodatku ke 

smlouvě o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 

prostor – bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení

b) starostku obce k podpisu nájemní 

smlouvy – bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení

c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 

– bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení

d) starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu 

– bod č. 1 písm. i)

e) starostku obce k sepsání a podpisu kupní 

smlouvy – bod č. 1 písm. j) tohoto usnesení

f) starostku obce k sepsání a podpisu kupní 

smlouvy – bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení

g) starostku obce k sepsání a podpisu 

darovací smlouvy – bod č. 1 písm. o) tohoto 

usnesení

h) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

nových nájemníků. – bod č. 2 písm. e) 

tohoto usnesení

 

4) Zastupitelstvo obce ukládá:

 

a) účetní obce vyhotovení rozpočtového 

opatření obce tak, aby částka 50.000 Kč 

byla z položky rozpočtu určené na odměny 

členů zastupitelstva převedena do 

položky, z níž bude možné čerpat fi nanční 

prostředky na vybavení bytu pro nenadálé 

události.

b) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších 

předpisů, záměr prodeje části p.p.č. 4245/1, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro 

PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. – bod č. 1 

písm. l) tohoto usnesení

c) ukládá obecnímu úřadu zveřejnit ve 

smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 

Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, záměr prodeje 

p.p.č. 3349/3 a 3349/4, zapsaných na LV č. 

10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. m) tohoto 

usnesení

 

5) Zastupitelstvo obce uděluje:

 

a) společnosti ALBERON Letohrad s.r.o. se 

sídlem Letohrad, Šedivská 844, souhlas se 

záměrem položení HDPE trubky v koridoru 

cyklostezky na trase Lanškroun – Rudoltice 

a dále v úseku od komunikace III. třídy 

k budově ČD.

6) Zastupitelstvo obce souhlasí:

 

a) s navýšením kapacity školní družiny 

z dosavadního nejvyššího povoleného 

počtu 30 žáků na 60 žáků, a to k 1. 9. 2010.

 

 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/29/04/10
 

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) Rozpočtové opatření č. 3/2010, 

jehož předmětem je převod mzdových 

prostředků na nákup DHDM do bytu pro 

nenadálé události v souvislosti se snížením 

platu paní Kohoutové a oprava veřejného 

osvětlení.

d) na základě zmocnění dle § 6 odst. 6 

písm. b) stavebního zákona žádost obce 

o pořizování změny územního plánu 

obecním úřadem s rozšířenou působností 

– Městským úřadem Lanškroun.

e) uzavření smlouvy o dílo č. 2010-1 

mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 

a ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS se 

sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, jako 

zhotovitelem, jejímž předmětem je změna 

č. 2 Územního plánu obce Rudoltice s tím, 

že úhradu nákladů za zpracování změny č. 2 

UPO Rudoltice ponese v plné výši iniciátor 

změny č. 2, tj. JSK s.r.o. Moravská Třebová.

f) uzavření kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávající a oprávněnou 

z předkupního práva a R.S., bytem XXX, 

jako kupujícím a povinným z předkupního 

práva, jejímž předmětem je prodej p.p.č. 

4293/8, zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a kat. území 

Rudoltice u Lanškrouna, za ujednanou 

kupní cenu 351.140,– Kč.

g) uzavření kupní smlouvy mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávající a Antonínem 

Bartošem, bytem Šumperk, Svatováclavská 

381/20 jako kupující, jejímž předmětem 

je prodej p.p.č. 4216/1, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u Katastrálního úřadu pro 

PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a kat. území Rudoltice u Lanškrouna, za 

ujednanou kupní cenu 1.881.490,– Kč.

h) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 

o zřízení věcného břemene mezi OMEGA 

tech s.r.o. se sídlem Lanškroun, Nádražní 

85, jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene a obcí Rudoltice jako budoucím 

povinným z věcného břemene, jejímž 

předmětem je oboustranný závazek 

smluvních stran uzavřít do 60-ti pracovních 

dnů ode dne, kdy budoucí oprávněný 

předloží budoucímu povinnému 

geometrický plán, kterým bude zaměřeno 

vedení veřejné komunikační sítě na 

pozemcích p.č. 4245/1, 4245/65, 4245/64, 

4245/63, 4245/62, 4245/59, 4245/58, 

4245/57 a 4245/56, vše v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, kterým bude přesně 

vyznačen rozsah věcného břemene na 

těchto pozemcích, smlouvu o zřízení 

věcného břemene, kterou budoucí povinný 

z věcného břemene zřídí ve prospěch 

budoucího oprávněného věcné břemeno 

za účelem zřízení (uložení), provozu, 

údržby a oprav podzemního a nadzemního 

vedení ve smyslu ust. § 104 odst. 1 písm. 

a) zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických 

komunikacích a o změně dalších zákonů.

i) prodej p.p.č. 3349/3 a 3349/4, zapsaných 

na LV č. 10001, vedeného u Katastrálního 

úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a kat. území Rudoltice 

u Lanškrouna, paní A.C., bytem XXX za 

vzájemně ujednanou kupní cenu ve výši 

10,– Kč/m2. Veškeré náklady spojené 

s prodejem pozemků hradí kupující.

j) záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, 

znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

bezprostředně sousedící s p.p.č. 568/1, 

zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro 

PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

k) záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, 

znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

bezprostředně sousedící s p.p.č. 551, 

zapsané na LV 

č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

l) záměr prodeje části p.p.č. 4245/1, 

znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, zapsané 

na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna.

m) záměr prodeje p.p.č. 366/1, zapsané 

na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna.

n) záměr prodeje p.p.č. 365/3, zapsané 

na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna.

o) uzavření Dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor 

mezi obcí Rudoltice jako zájemcem 

a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ 

MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako 

zprostředkovatelem, jehož předmětem je 

rozšíření seznamu nemovitostí o byt č. 4 

v budově čp. 263. – bod č. 3 písm. g) tohoto 

usnesení

p) uzavření Dohody o přistoupení k závazku 

a Dohody o splátkách dluhu mezi obcí 

Rudoltice jako věřitelem a L.K., nar. 

XXX, bytem XXX, jako dlužníkem, jejímž 

předmětem je přistoupení p. L.K. k závazku 

pana P.J., specifi kovaného v čl. I dohody; 

uznání paní L.K. co do důvodů i výše dluh 

jako svůj pravý závazek vůči věřiteli a dále 

závazek paní L.K. uhradit svůj dluh vůči 

věřiteli ve splátkách, specifi kovaných v čl. IV 

dohody, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

q) Ceník služeb obce Rudoltice s účinností 

od 1. 5. 2010, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

 

2) Zastupitelstvo obce neschvaluje:

a) poskytnutí fi nančního daru Sdružení 

hasičů ČMS okresu Svitavy na materiální 

zabezpečení Mistrovství ČR mladých hasičů 

ve hře PLAMEN.

 

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) podané stížnosti a jejich postup řešení.

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce

c) uzavření dodatku č. 1 k nájemní smlouvě 

č. 203 N 02/50 mezi Pozemkovým fondem 

České republiky jako pronajímatelem 

a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož 

předmětem je změna výše ročního 

nájemného za p.p.č. 3171/1, 3205/2 

a 3247/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to 

na základě obnovy katastrálního operátu 

a s tím spojené opravy výměr jednotlivých 

pozemkových parcel.

d) uzavření nájemní smlouvy mezi 

Pozemkovým fondem České republiky 

jako pronajímatelem a obcí Rudoltice 

jako nájemcem, jehož předmětem je 

přenechání p.p.č. 849/7 a 849/5 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna do užívání za 

účelem nezemědělského využití – součást 

přístupové cesty, a to za roční nájemné 

ve výši 146,– Kč od 1. 5. 2010 na dobu 

neurčitou.

e) žádost manželů A. a V.B., bytem XXX, ze 

dne 1. 4. 2010, ohledně odkupu části p.p.č. 

3446/13 a 3093/13.

Zastupitelstvo obce konstatuje, že p.p.č. 

3446/13 a 3093/13 budou zčásti dotčeny 

plánovanou cyklostezkou Lanškroun 

– Česká Třebová, resp. její I. etapy, a proto 

bude o této žádosti jednáno až po 

vybudování a geodetickém zaměření 

cyklostezky.
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f) výpověď z nájmu bytu, podanou p. I.P. 

z bytu č. 7 v domě čp. 607 dne 16. 4. 2010.

g) výpověď z nájmu bytu, podanou 

p. Mgr. M.H. z bytu č. 4 v domě čp. 263 dne 

28. 4. 2010.

h) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 

fondem obce ke dni 28. 4. 2010.

 

4) Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 

– bod č. 1 písm. e) tohoto usnesení

b) starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu 

– bod č. 1 písm. f ) tohoto usnesení

c) starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

– bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení

d) starostku obce k podpisu smlouvy 

o budoucí smlouvě o zřízení věcného 

břemene – bod č. 1 písm. h) tohoto 

usnesení

e) starostku obce k vyhotovení a podpisu 

kupní smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto 

usnesení

f) stavebně – bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

nového nájemníka – bod č. 3 písm. f ) 

tohoto usnesení

g) starostku obce k podpisu dodatku – bod 

č. 1 písm. o) tohoto usnesení

 

7) Zastupitelstvo obce uděluje:

a) souhlas společnosti OMEGA tech s.r.o. 

s uložením chráničky HDPE souběžně s trasou 

budoucího veřejného osvětlení cyklostezky 

Lanškroun – Rudoltice a dále k budově ČD 

za podmínek, jejichž specifi kace je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

 

8) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) obecní společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o. zmapovat majetkové poměry pod 

místními komunikacemi v katastru obce 

Rudoltice a předložit zastupitelstvu obce 

soupis vlastníků pozemků pod těmito 

komunikacemi.

b) obecnímu úřadu sdělit skutečnost 

žadatelům – bod č. 3 písm. e) tohoto usnesení

c) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, znázorněné 

ve výřezu z kat. mapy, bezprostředně 

sousedící s p.p.č. 568/1, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. j) tohoto 

usnesení

d) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr prodeje části p.p.č. 3446/1, znázorněné 

ve výřezu z kat. mapy, bezprostředně 

sousedící s p.p.č. 5551, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

– bod č. 1 písm. k) tohoto usnesení

e) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr prodeje části p.p.č. 4245/1, znázorněné 

ve výřezu z kat. mapy, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro 

obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

– bod č. 1 písm. l) tohoto usnesení

f) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr prodeje p.p.č. 366/1, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. m) tohoto 

usnesení

g) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu ust. 

§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích 

(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 

záměr prodeje p.p.č. 365/3, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. n) tohoto 

usnesení

 

9) Zastupitelstvo obce revokuje:

a) své usnesení č. OZ/30/07/09 pod bodem 

m).

 

10) Zastupitelstvo obce určuje:

a) starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci 

s pořizovatelem změny č. 2 územního plánu 

obce Rudoltice.

 

11) Zastupitelstvo obce rozhodlo:

a) na základě zmocnění uvedeného v § 6 

odst. 5 písm. a) stavebního zákona o pořízení 

změny č. 2 územního plánu obce Rudoltice, 

jejímž předmětem bude:

 

Lokalita 1:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

4068 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ 

na „území smíšeného bydlení venkovského 

typu“ a pozemku parc. č. 4069 z „plochy 

krajinné zeleně“ na „území smíšeného bydlení 

venkovského typu“.

Lokalita 2:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

4288/1 z „plochy urbanistické zeleně“ 

na „území smíšeného bydlení venkovského 

typu“.

Lokalita 3:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

18/1 z „území občanského vybavení“ a „plochy 

urbanistické zeleně“ na „území smíšeného 

bydlení venkovského typu“.

Lokalita 4:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

18/6 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území 

čistého bydlení venkovského typu“.

Lokalita 5:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

4483 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ 

na „území smíšeného bydlení venkovského 

typu“.

Lokalita 6:

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 

4212 a 4213 ze „zemědělsky obdělávané 

plochy“ na „území drobné výroby a výrobních 

služeb“ a pozemku parc. č. 4229 z „plochy 

urbanistické zeleně“ na „území drobné výroby 

a výrobních služeb“.

Lokalita 7:

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 

2583/1 a 2583/6 ze „zemědělsky obdělávané 

plochy“ na „území čistého bydlení 

venkovského typu“.

Lokalita 8:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

688/1 z „plochy urbanistické zeleně“ na „území 

smíšeného bydlení venkovského typu“.

Lokalita 9:

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 

767/1, 4469 a 4464 z „plochy urbanistické 

zeleně“ a z „plochy krajinné zeleně“ na „území 

smíšeného bydlení venkovského typu“.

Lokalita 10:

Změna funkčního využití pozemku parc. č. 

728 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ 

na „území čistého bydlení venkovského typu“.

Lokalita 11:

Změna funkčního využití pozemků parc. č. 

4221, 4222/1, 4222/2, 4220 a 4189 

ze „sportovní plochy“ na „území občanské 

vybavenosti“.

Lokalita 12:

Změna funkčního využití části pozemku parc. 

č. 4387 ze „zemědělsky obdělávané plochy“ 

na „plochy průmyslové výroby“.
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Vzpomínky bývalého rudoltického faráře Wenzela Schinkmanna-Langnera na události před 65 lety

Z HISTORIE OBCE

Biskup mě poslal na první kaplanské 
místo do České Třebové. Město leželo 
na německo-české jazykové hranici 
a bylo velkým železničním uzlem. Farní 
obec byla dvoujazyčná a duchovní 
péče i náboženská výuka se prováděly 
česky i německy. Po dvou letech mě 
biskup přeložil jako administrátora do 
Hlinska ve vnitrozemí, což bylo malé 
a zcela české městečko. Tam jsem zůstal 
jen rok až do osudového roku 1938. 
V září tohoto roku za mnou přijel český 
farář z Rudoltic a ptal se mě, zda bych 
byl ochoten si s ním kvůli naléhavé 
politické situaci vyměnit služební místo. 
Rád jsem souhlasil a jel jsem 10. října na 
svém motocyklu do Rudoltic.

Tohoto dne byla právě německá města a ves-

nice Hřebečska obsazena německým wehr-

machtem, včetně Rudoltic. Všude byl slyšet 

jásot a nadšení. V této krásné německé selské 

vesnici jsem měl nyní se svými farníky sdílet 

všechny radosti i strasti až do roku 1946. 

Bohužel radost a jásot nevydržely dlouho. 

O necelý rok později začala druhá světová 

válka a mužská část naší mládeže musela na 

frontu. Hned na začátku polského tažení byl 

znám první mrtvý (Rob z horního konce), 

potom přišla zpráva o další oběti ve fran-

couzském tažení na začátku války v Rusku. 

Zprávy o mrtvých přibývaly a každá rodina 

se obávala o život a zdraví svých otců a synů. 

Před kostelem stál krásný pomník padlým 

v první světové válce, který navrhl Alois Hýbl. 

Zde byla každému novému padlému hrdino-

vi věnována čestná vzpomínka a pak byla za 

něho v kostele sloužena zádušní bohoslužba. 

Jména padlých se připevňovala na zvláštní 

desku. Na konci války se zde před válečným 

pomníkem loučila s obyvateli malá skupina 

německého vojenského osazenstva. Němec-

ký důstojník jim dodával odvahu. Mnohé 

ženy plakaly.

Potom přišel 9. květen 1945. Stál jsem od-

poledne s řídícím učitelem Süssem dole na 

silnici u školy. Nad námi kroužila anglická 

a americká bojová letadla a shazovala letáky, 

ve kterých bylo obyvatelstvo vyzýváno, aby 

zachovalo klid a pořádek, že válka skončila. 

Tu přijížděl po silnici motocykl, náhle u nás 

zabrzdil a přijel až k nám. Před námi stál prv-

ní opravdový Rus. Chtěl benzín. Večer pak jely 

celé kolony ruských vojenských nákladních 

aut s rozsvícenými refl ektory od hlavní silnice 

nahoru na Ostrov a vojáci sborem vykřiko-

vali: “Hitler kaputt, Hitler kaputt!” A potom 

přitáhla vojska. Příroda byla tohoto jara 1945 

nádherně rozkvetlá jako nevěsta, třešňové 

stromy v plném květu jako obrovské kytice. 

Ale obyvatelstvo vesnice a celého Hřebečska 

upadalo do paniky a strachu. Hned druhý 

nebo třetí den přišla jedna žena s pláčem 

na faru a útržkovitě vyprávěla, že do jejich Pokračování na straně 16

Foto: www.kreis-landskron.de

domu vtrhli Rusové, ji a ostatní členy rodiny 

ohrožovali revolverem a dceru znásilnili. 

Poskytnout pomoc bylo nemožné a podat 

útěchu těžké. Pokusil jsem se pak v 1. patře 

fary a na kostelním kůru vytvořit možnosti 

k přenocování pro ženy a dívky, ale jistota 

nebyla zaručená nikde. Nakonec mě prosilo 

několik žen, které každou noc honili ruští 

vojáci, abych šel za místním ruským velitelem 

a požádal ho, aby svým vojákům tyto noční 

hony na ženy a dívky zakázal. Bylo to sice 

málo nadějné, ale musel jsem se o to aspoň 

pokusit. Se sevřeným srdcem jsem šel dolů 

na dolní konec do bytu velitele. Mluvil jsem 

nejdřív česky a předložil svou prosbu. Ale 

on brzy řekl: “Mluvte německy, já rozumím 

německy!” Tak jsem mu svou prosbu opako-

val německy. Nedal najevo žádný nesouhlas. 

Nakonec řekl: “Přijďte odpoledne k nám 

na velitelství!” Když jsem v udanou hodinu 

přišel, nechal svoji jednotku nastoupit a pak 

přede mnou a dvěma českými policisty svým 

vojákům pořádně vyčinil, neboť z tváří vojáků 

mluvil hněv a vztek. Uprostřed řeči náhle je-

den mladý praporčík z řady vojáků vystoupil 

a hnal se se zdviženou zbraní na velitele a na 

mě. Dva četníci, kteří tam stáli, zpanikařili 

a utekli. Velitel vytáhl rovněž zbraň a tak tam 

stáli ti dva Rusové proti sobě a vzájemně na 

sebe něco křičeli. Pozvolna byl tón mírnější, 

praporčík svou zbraň zase zastrčil a šel zpět 

na své místo. Velitel mi řekl: “Udělal jsem, co 

bylo v mých silách.” Vděčně jsem mu potřásl 

rukou. 

A myslím, že to od té doby opravdu bylo lep-

ší.  Ale musel jsem se obávat, že se mi ti vojáci 

budou mstít, vždyť přece věděli, kdo jsem 

a kde bydlím. Měl jsem na faře často ruské 

návštěvy, ale většinou jsem s nimi vycházel 

dobře.
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

Místo, kde bývá pěkně
 
Kde takové místo leží? Je jich mnoho 
a každý je máme někde jinde. A ačkoliv 
se to možná někomu nezdá, snažíme se, 
aby tím místem byla i naše škola.
 

Školská reforma je již nastartována, ve většině 

školských dokumentů a příspěvků se objevují 

slova jako autoevaluace, klima školy, projekty, 

klíčové kompetence. Často si říkám, jestli za 

velkými slovy ještě dokážeme vidět to podstat-

né. Jestli náš život není, v některých případech, 

jenom hrou se slovy. Velkými, často prázdnými 

a dovedně prodanými slovy. Nevytrácí se ze 

světa smysl čistoty, pravdy, zodpovědnosti, 

úcty a morálních hodnot? Žijeme v uspěcha-

né době, ztrácíme schopnost vnímat pocity 

druhých lidí. Ztrácíme schopnost naslouchat. 

Sobě, dětem...

 

„Chtěla bych mít v domě duhu“ – odpověděla 

mi kdysi jedna malá holčička na otázku, co by 

si přála od kouzelného dědečka. Ta holčička vě-

děla. Věděla přesně, co chce. Co já vím o duze. 

Jen že je utkaná ze sluncí a slz. Ale jen dítě ví, 

že sluníčko patří za komín, hned nad střechu 

domova. A že duha září celou paletou barev 

a je krásná.

 

Co vlastně víme my, tolik moudří a dospělí. 

Co víme o podstatě života. Co víme o světě. 

Co víme o sobě, co víme o dětských snech. Na 

svých cestách se potkáváme, někdy se i setká-

me, někdy se zamilujeme. S někým se zcela 

nepochopitelně míjíme a jen stěží nacházíme 

společnou řeč, jen stěží jsme spolu v rovnováze 

a už vůbec ne v harmonii. A já si tak říkám....Jak 

vnímáme školu, vzdělávání a výchovu našich 

dětí? Co pro nás škola znamená? Co škola 

znamená pro děti, pro rodiče? Co znamená 

pro její partnery? Čím je pro rodiče a pro veřej-

nost učitel? U dětí se to pozná. Stačí rozzářené 

oči, úsměv, pár drobných maličkostí. Já vím. 

Spousta otázek.... Spousta otázek, na které si 

každý z nás musí odpovědět sám. Pokud chce, 

pokud dokáže..... Někdy je totiž pohodlnější 

přejímat názory jiných. A mnohokrát opakova-

ná nepravda zakoření v naší mysli. Necháváme 

sebou manipulovat a vůbec nám nevadí, že 

ztrácíme to nejcennější – svobodu. No nic. 

Promiňte mi tu krátkou úvahu. Říká se, a já 

už vím, že nikdy nevkročíme dvakrát do téže 

řeky. Nikdy se znovu neprobudíme ve stejný 

den. Nikdy znovu neprožijeme to, co právě teď 

a nyní. Všechno v našem životě je vždy poprvé 

a zároveň naposled. A proto mi někdy bývá 

z některých okamžiků a věcí smutno.

 

Vlastně – byla jsem požádána, abych napsala 

něco o naší škole. Já vím. Mohla bych vypsat 

celý seznam akcí, které naše škola pořádá. A ne-

ní jich málo. Ať už jsou to sportovní aktivity, di-

vadelní představení, různé soutěže a vystoupe-

ní našich dětí. Celá řada projektů. Mohla bych 

psát o našem Školním vzdělávacím programu 

a různých formách výuky. Ale to všechno již 

bylo napsáno. Škola žije. A nejenom výukou. 

Děti se v naší škole učí hledat krásu v přírodě, 

v pohybu, v hudbě, ve výtvarné a každé tvořivé 

činnosti. Ale škola není jen budova, škola nejsou 

jen její vnější aktivity. Pojem škola v sobě skrývá 

něco mnohem hlubšího. Jsou to děti. A díky dě-

tem je každý den darem, díky dětem je každý 

okamžik tím nejkrásnějším. Jsem šťastná, že 

mohu být mezi dětmi, že je mohu alespoň chví-

li provázet na jejich cestě životem, že jim mohu 

předávat své znalosti a zkušenosti. Vážím si Vaší 

důvěry, souladu a porozumění. Protože v naší 

vzájemné komunikaci nejde o dominantní po-

stavení školy nebo rodiče. Jde především o dítě. 

O jeho úsměv, spokojenost a jak se odborně 

říká – o jeho zdravý psychický vývoj.

 

Někteří z Vás to jistě cítí stejně, jako já. Dítě je 

všechno a je vším. V mnohém moudřejší, avšak 

bez nás zranitelnější, bezbranné a bezmocné. 

Je otevřené a ještě nespoutané. Není naše, ale 

my jsme navždy jeho a nemůže to být jinak. Bo-

jíme se o ně, staráme se, pečujeme, milujeme. 

A i když víme, že nás dítě opustí a půjde si svou 

cestou, víme zároveň, že to tak bude správné. 

Protože dítě musíme spoutat jen zlehýnka, 

lehce. Spoutat s příslibem svobody, volnosti 

a rozletu, s příslibem dálek. Nesmíme je spou-

tat příliš, abychom je třeba nezranili a nezadusili 

svou láskou. Dítě je všechno a je vším. My jsme 

pouze ti, kteří přihlíží a připravují cestu. Jsme ti, 

kteří jen v krátkém úseku života doprovází a ur-

čitými hranicemi dávají základní pocit bezpečí, 

zatímco dítě sbírá zkušenosti. Jsme dárci pevné 

půdy pod nohama. Jsme ti, kteří dodávají dítěti 

jistotu a důvěru, aby se nebálo vzlétnout. A až 

dospěje, zamává na nás z výšky svými svobod-

nými křídly....

Jednou jsem musel jednu skupinu vést do 

kostela. Byli to asi Ukrajinci. Chovali se uctivě 

a před hlavním oltářem, když jsem poklekal, 

dělali velké ortodoxní znamení kříže. Horší 

bylo, když přišli na ubytování v opilém stavu.

 

V těchto dnech plných hrůzy a strachu se 

konal v Lanškrouně „lidový” soud. Byl jsem 

náhodou tohoto dne ve městě a chtěl jsem 

jít nahoru na náměstí, byl jsem však zadr-

žen vojáky, kteří zatarasovali ulice. Nahoře 

na náměstí se odehrával hrůzyplný krvavý 

soud, při kterém padl za oběť českému teroru 

také náš Philipp Antl. A potom přišel, krátce 

před naší poutí sv. Petra a Pavla den prvního 

„divokého” vyhnání z naší obce. Veškeré oby-

vatelstvo vesnice se muselo shromáždit na 

velké louce před statkem Richarda Frodla na 

dolním konci. Čeští vojáci a partyzáni obyva-

tele hnali na shromaždiště a obírali je přitom 

o šperky a ozdoby, které si chtěli uschovat 

a tak zachránit. Byl jsem svědkem, jak nějaký 

voják jednu starou paní uhodil, protože si 
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schovala několik stříbrných kousků do svých 

šatů. Odehrávaly se divoké scény. Jeden 

mladý český voják přišel ke mně a potichu 

mi řekl: „Pane faráři, to je strašné. Jsem učitel 

z Moravy a dnes se stydím, že jsem Čech.” 

Ten se v příštích letech musel asi ještě často 

stydět…

 

Při tomto prvním vyhnání byli vybíráni hlav-

ně staří a práce neschopní lidé, rovněž ženy 

s malými dětmi. Bylo jim necháno jen málo 

času, aby si z domu přinesli to nejnutnější, 

a potom se formoval bědný zástup na silnici 

na Lanškroun. Všem nám krvácelo srdce...

V pozdním létě 1945 a na jaře a v létě 1946 

odvážely potom vysídlovací vlaky další 

vyhnance z naší domovské obce na západ 

a sever rozbombardovaného a vykrváceného 

Německa. Nejdříve jsme doufali, že se jednot-

liví členové našeho vesnického společenství 

budou moci v nové vlasti usadit v co nejmen-

ší vzdálenosti od sebe. Proto jsem chtěl jít do 

vyhnanství společně se svou farní obcí. Brzy 

jsme se doslechli o opaku a poznávali pravou 

skutečnost. Pak jsem se rozhodl k vysídlení 

do Rakouska, měl jsem tam známé kněze.

V těchto dnech a týdnech beznaděje byly pro 

mnohé starosti o přežití a pochybnosti a oba-

vy z budoucnosti tak nesnesitelné, že sami se 

svým bezvýchodným životem skoncovali. Ze 

života odcházely společně celé rodiny. Jejich 

mrtvoly zabalené do velkých pláten jsme 

ukládali do domovské půdy ve stínu kostela. 

Celá obec se ve smutku shromažďovala nad 

jejich hroby...

Se svými bývalými farníky přesídlenými na 

různá místa v Německu jsem zůstal ve stálém 

korespondenčním spojení. Ale v mnohých 

dopisech byla ruskou cenzurou vystříhána 

jistá místa...

Franz J. C. Gauglitz : Landskroner Tod und Not,

Wiesentheid 1997

Přeložila Marcela Macháčková 
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No řekněte. Je něco krásnějšího, než chvíle 

prožité s dítětem? Kdy jindy můžeme zažívat 

taková dobrodružství? Možná mi to potvrdí 

rodiče předškoláčků, kteří přicházeli každé 

pondělí a společně s dětmi si hráli se slovy, 

rytmy a melodií. A možná mi to potvrdí i uči-

telé, když se svými dětmi chystali program na 

„Svátek matek“. Každá třída měla svoji vlastní 

oslavu a tak v letošním roce probíhal tento 

svátek pod rouškou tajemství, vřelosti a lásky. 

Bez shonu, nervozity a napomínání, kterému se 

nadalo zabránit při nácviku programu v rámci 

celé školy.

O tom, že jde propojovat učivo ze všech před-

mětů do jednoho celku a zároveň rozvíjet 

kompetence (česky řečeno souhrn určitých 

schopností a dovedností, tolik potřebných 

pro život) našich dětí se přesvědčujeme každý 

den. Jen nějak není čas o tom psát. Úžasné 

dobrodružství, které s prvňáčky zažívám už 

od září. Neříkám, že to není namáhavé. Učitel 

musí hořet, aby mohl zapalovat. A ten plamen 

občas spaluje všechny zásoby. Ale stojí to za 

to! To nadšení a zářící oči, ta touha překonávat 

překážky. Ty dny, prozářené barvami duhy. 

Vzácné a neopakovatelné okamžiky. Veselé, 

dovádivé i něžné jako jarní písnička. Lesklé a zá-

řící jako kapičky deště v slunečním jasu. Sladké 

a voňavé jako maminčin jablečný závin. A to 

je to podstatné. Ty neopakovatelné okamžiky, 

kterými škola dýchá. Ta schopnost rozdávat ra-

dost a zapalovat. Učit děti vnímat barvy i vůně. 

Učit je nejenom mluvit, ale i naslouchat. Učit je 

radovat se z tepla a něhy, které jsou dány lidem 

i věcem.

 

„Den matek“ u prvňáčků
„Mamince kytičku chystám, přitom si tichounce 

zpívám...“

Na středu 19. 5. 2010 jsme byli našimi dětmi po-

zváni na oslavu „Dne matek“. Děti už se nemohly 

dočkat a do poslední chvíle tajily, co pro nás 

chystají za překvapení. Jen očka jim zářila radostí 

a očekáváním. S paní učitelkou připravily vskutku 

pestrý program, plný improvizace a spontánnos-

ti. Z not a slovíček nám uvařily výtečnou bram-

boračku, v kramářské písni nám ukázaly, jak to 

chodí na tržišti. Společně s dětmi jsme si zazpívali 

a zatancovali písničku, kterou nás naši prvňáčci 

nejdříve naučili. Děti nám předvedly, jak dovedně 

již zvládají čtení při interpretaci příběhu ze Sla-

bikáře a ukázaly nám perfektní provedení písně 

spojenou s vnímáním rytmu a motoriky těla, 

s důslednou pozorností a soustředěním. A to vše 

bezvadnou formou jedné z her, které pro ně „jejich 

milovaná paní učitelka“ s láskou vymyslela a hu-

debně ztvárnila. Na samý konec pásma, plného 

zábavy a umění, nám děti zazpívaly písničku pro 

maminky, která nás, jak se v ní zpívá, u srdce za-

hřála a rozjasnila líčka. K tomu přispěly i dárečky, 

které nám děti při zpívání rozdaly – kytička ve 

vlastnoručně zdobeném květináči, krabička z pa-

píru a přáníčko s obrázkem a písničkou. Děti jsme 

odměnili velkým potleskem a sladkou pusinkou. 

Potom už jsme s chutí hodovali, děti nám uvařily 

kávu nebo čaj a nabídly připravené jednohubky 

a sladké šátečky. Opravdu příjemně strávené od-

poledne! Dětem i paní učitelce Světle Hamalové 

patří veliké DÍK! Jaroslava Janů

 

„Den matek“ ve druhé třídě
Sluníčko se oknem dívá, jak nám celá třída zpívá, 

k svátku matek písničku, k tomu přidá básničku. 

Perníkové srdce z lásky a rozkvetlou kytičku.

„Milá maminko, zvu Tě na besídku ...“ takovou 

jsem dostala, jako všechny maminky z této ško-

ly, pozvánku na besídku ke Dni matek. Letos si 

připravila vystoupení každá třída zvlášť. Druháci 

nás pozvali v pondělí 10. května do své třídy, 

kterou slavnostně vyzdobili a nachystali společ-

ně s paní učitelkou občerstvení. Připravili si pro 

nás pásmo písniček, básniček a vtipů. Nervozita 

a tréma byla znát na každém školáčkovi, každý 

chtěl zarecitovat básničku co nejlépe a potěšit tak 

svojí maminku nebo babičku. Potom nám zahráli 

veselou pohádku. Všichni jsme se nasmáli, nejen 

pohádce, ale i krásným maskám, které měly děti 

na sobě a jejichž výroba stála maminky určitě 

spoustu času. Když nám nakonec naši broučci 

předali dárečky a kytičky, nejedné z nás u jejich 

přáníček ukápla slzička dojetí.

Oslava Dne matek ve 3. třídě. Foto: ZŠ MŠ Rudoltice

 Oslava Dne matek ve 4. třídě. Foto: ZŠ MŠ Rudoltice
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Chtěla bych poděkovat jménem všech maminek 

a babiček paní učitelce Hejkrlíkové a našim šikov-

ným dětem za hezké odpoledne. Moc se vám to 

povedlo. Marcela Jílková, rodič

„Den matek“ ve třetí třídě
V pondělí 10. 5. připravily děti ze 3. třídy ZŠ v Ru-

dolticích pro své maminky oslavu Dne matek. Vše 

začalo ve tři hodiny odpoledne. Děti nachystaly 

maminkám něco dobrého, paní učitelka uvařila 

kávu a kluci a holky maminkám předvedli, co spo-

lečnými silami nacvičili. Nechyběla písnička pro 

maminky a ukázky z výuky některých předmětů. 

Pak děti postupně přečetly popis jejich maminky. 

Při čtení si maminky mohly prohlédnout, jak je je-

jich děti namalovaly. Celý program děti zakončily 

maňáskovým divadlem, kde byly vyprávěny vtipy. 

Velkým potleskem maminky ocenily snahu všech 

dětí při přípravě celého programu. Děti nakonec 

svým maminkám rozdaly dárky, které samy vyro-

bily. Paní Mrázková, rodič

 

„Dne matek“ ve čtvrté třídě
„A nezapomeň na besídku, mami!“ dostala jsem 

nařízeno od synka spolu s pusou na dobrou noc. 

„Jak bych jen mohla zapomenout, když se na mě 

už přes týden směje z nástěnky ručně psaná po-

zvánka plná kytiček a srdíček,“ pomyslím si. V úte-

rý odpoledne už stojíme s ostatními maminkami 

před zavřenými dveřmi třídy a čekáme, až nás děti 

uvedou ke stolečkům s občerstvením, a my jen 

nestačíme sledovat, jak se ti malí lidičkové mohou 

přetrhnout, aby nám uvařili kávu, čaj nebo nabídli 

něco dobrého. Ještě sledujeme, jak si děti na všem 

daly záležet a už začíná program. Ve skutečnosti 

to je ukázka výukové hodiny angličtiny. Musím 

říci, že nás všechny zaujala hned od první chvíle. 

Pečlivá příprava a snaha být co nejlepší je vidět 

v každé tvářičce. Nový žák, který přestoupil do 

naší školy teprve v pondělí, nám zahrál na kytaru. 

Na dovršení oslavy dostala každá maminka vlast-

noručně sázenou květinku v ozdobeném květiná-

či a dopis od své ratolesti. Opravdu skvělá práce 

a perfektní výkon dětí i paní učitelky byl patrný na 

první pohled. Jako rodič jsem ocenila zvláště to, že 

každá třída měla svoji oslavu a tím se jí přidalo na 

intimitě a vřelosti. Celá třída ten den dostala vel-

kou jedničku s hvězdičkou! A Vám, paní učitelko, ji 

píšeme taky. Děkujeme. Lenka Vlková, rodič

„Den matek“ v páté třídě
Letošní Svátek matek žáci páté třídy oslavili 

spolu se svými maminkami, babičkami, učitel-

kami trochu jinak než v minulých letech. Během 

vystoupení jsme se přenesli do světa kouzel, 

pohádek. Celým programem nás děti provázely 

jako kouzelníci a kouzelnice. V těchto převlecích 

jsme měli možnost zhlédnout mnoho kouzel. 

Na stole jako zázrakem bylo bohaté občerstvení. 

Holkám a klukům se podařilo vytvořit příjemnou 

atmosféru plnou lásky a pohody. Překvapilo nás 

i krásně vyrobené přáníčko s kytičkou. Myslím, že 

za všechny maminky můžu napsat: „Máme Vás 

moc rády a díky.“ Romana Urbanová, rodič

 

Krásná slova všech maminek. 
Děkujeme Vám.
 
Svět skutečně voní. Všimli jste si? 
Nejen květiny, ale také lidé, místa 
a události mají svou typickou vůni, svou 
neopakovatelnou atmosféru.

Za kolektiv pracovníků Základní školy 
a mateřské školy Rudoltice

Mgr. Světla Hamalová
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První sobotu v červnu bylo na Zámečku živo. 
Dopoledne proběhla v promočeném sklepení 
vernisáž 3. ročníku výstavy velkoplošných fotografi í, 
kterou pořádá Fotoklub Lanškroun. Na plachtách 
si návštěvníci mohou prohlížet různé motivy 
a zajímavé fotografi e členů fotoklubu do podzimu.
 

V rámci Brandýského okruhu také přijelo k zámecké věži 

kolem 15 vozů Aero, krásné a nablýskané veterány si mohli 

prohlížet návštěvníci necelé dvě hodiny, členové posádek 

si prohlédli věž a sklepení, občerstvili se a pokračovali ve 

svém programu. Auta se těšila velké pozornosti přítomných, 

atmosféru doplnila dobová hudba z původního, zhruba 80 

let starého dřevěného gramofonu a u věže to autům opravdu 

slušelo.

 

Po vernisáži výstavy výtvarných prací žáků mateřské a základ-

ní školy Damníkov, která je v druhém patře věže, proběhla 

druhá, nebyla zřejmě však letos poslední.

 

V třetím patře bude ještě instalována výtvarná výstavka prací 

dětí z Domu dětí a mládeže Kamarád z České Třebové, které si 

nyní vše připravují a už brzy výstavku přivezou.

V prvním patře je od loňského roku k vidění výstavka dráte-

nická, návštěvníci si mohou prohlédnout také kopie starých 

pohlednic Lanškrounska i další informační materiály.

 

Po třech letech provozu se podařilo připravit první informační 

brožurku o Novém zámku u Lanškrouna, její první vydání pů-

jde právě do tiskárny a návštěvníci i další zájemci si ho budou 

moci ještě v červnu zakoupit nejen na Zámečku, ale postupně 

i v okolních infocentrech a na dalších navštěvovaných mís-

tech. Zájemci si tak budou konečně moci přečíst základní 

historické údaje, o postupu oprav i o zámecké věži a sklepení 

a okolí a prohlédnout ilustrační fotografi e. Další vydání budou 

postupně rozšířena o další informace a zajímavé údaje.

 

Nyní už připravuji vyhlášení podmínek pokusu o rekord, kte-

rého se mohou účastnit všechny děti a tak přispět k co nejza-

jímavějšímu výsledku. Příprava potrvá od vyhlášení do 21.8., 

kdy se výrobek, který vznikne spoluprací všech dětí dodělá 

pod dohledem komisaře agentury Dobrý den z Pelhřimova, 

která rekordy eviduje při hlavní akci s názvem Knofl íkiáda.

Jak už název napovídá, bude se něco vyrábět z knofl íků, které 

děti už mohou začít sbírat.

Zároveň tak mohou pomoci svým méně zdravým kamará-

dům, dětem s různými zdravotními potížemi, pro které bude 

určen výtěžek z aukce různých zajímavých věcí pořádané při 

této akci.

Jejím hlavním účelem. je vydražit fi nanční částku potřebnou 

jednak pro 4 děti z DD, Martina, Jarouška, Brunika a Fany na 

pro ně potřebný ozdravný pobyt, a také na zakoupení ke-

ramické pece do speciální školy pro postižené děti, které si 

modelováním zlepšují jemnou motoriku i mozkovou činnost. 

Škola sice něco už sehnala, ale zdaleka to nestačí. Byla bych 

velmi ráda, kdyby se při této akci i s pomocí její co nejširší me-

dializace pro tyto děti, které takové možnosti nemají potřebné 

prostředky získat podařily.

 

Podmínky pokusu o rekord, i program této akce a další po-

třebné informace budou uvedeny při vyhlášení 10.6. dopo-

ledne na Zámečku a poslány do okolních i celostátních medií, 

aby se je dozvěděly všechny děti a mohly se do přípravy 

rekordu a pomoci dětem aktivně zapojit.

ZÁMEČEK OŽÍVÁ NEJEN VÝSTAVAMI

Instalace velkoplošných fotografi í.

Aerovky u Zámečku. Fota:  Krasava Šerkopová

Knofl íkiáda

Pokračování na straně 20
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POZVÁNKA NA POUTNÍ MŠI 

Římskokatolická farnost zve všechny spoluobčany na slavnostní mši sv. ke cti patro-
nů našeho kostela sv. Petra a Pavla, kterou bude sloužit P. Zbigniew Czendlik, děkan 
z Lanškrouna, v neděli 27. 6. 2010 od 11 hodin. O hudební doprovod se postará 
Komorní pěvecký sbor slabozrakých a jejich příznivců z Prahy, který vystoupí také 
odpoledne od 14.30 h. v sále kulturního domu.

V měsíci září 2010 proběhne slavnostní otevření zrekonstruované tělocvičny 

a nové třídy školní družiny v budově kulturního domu v naší obci.

Na programu slavnostního odpoledne bude kromě prohlídky tělocvičny a no-

vé třídy školní družiny, také zajímavý kulturní program pro děti i pro dospělé 

a nebude chybět ani bohaté občerstvení. 

Bližší informace k této slavnostní události budou upřesněny během několika 

málo týdnů.

Všichni budou průběžně informováni o postu-

pu přípravy rekordu i programu této zábavné 

charitativní akce, jejíž záštitu převzala i členka 

rady Pardubického kraje z odboru školství, kul-

tury a památkové péče Ing. Jana Pernicová, její 

přípravu podpořil také člen rady zodpovědný 

za cestovní ruch JUDr. Miroslav Stejskal, protože 

je považována za přínosnou.

 

Ještě před touto akcí však proběhnou na 

Zámečku jiné, také zajímavé akce a zábavné 

i hudební programy, jako bude 3. 7. Oslava 

zahájení 4. roku provozu, 24. 7. Šermířská klání, 

31. 7. druhý ročník rockového festivalu Iron 

Festu , 14. 8. Country odpoledne, za týden, 21. 

8 bude Knofl íkiáda a na závěr sezony, 18. 9. už 

vloni úspěšná Mystická noc, jejíž zajímavý pro-

gram před věží i v zámeckých sklepeních pro 

děti i dospělé zajištěný i šermířskou skupinou 

Balestra, který bude i letos ukončený ohnivou 

podívanou se návštěvníkům líbil.

Programy těchto akcí jsou uvedeny na 

www.novyzamek.info, v různých informačních 

materiálech i na zámeckých letáčcích, dostup-

ných v infocentrech, lanškrounském muzeu a

na dalších místech. Podrobnosti je možno se 

dozvědět také na tel: 776 642 277. 

Také v zámecké kavárně probíhají úpravy, i přes 

potíže, které způsobily i na Zámeckém vrchu 

neustálé deště posledních dní doufáme, že se 

na Zámečku bude návštěvníkům líbit stále víc

a že se zase stane oblíbeným a navštěvovaným 

výletním místem, jak tomu bývalo dříve.

Všechny, kteří se přijdou podívat, ráda po věži 

i sklepení provedu

Krasava Šerkopová
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