
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ ČTENÁŘI, 
s prvními jarními dny vychází i letošní první 
číslo Rudoltického zpravodaje, který, jak jste 
již jistě zaznamenali, bude po následující 
období vycházet v pěkném novém kabátě. 

Příchod jara do naší obce jsme však již všichni osla-

vili před pár dny hodováním a veselením se na Ru-

doltickém masopustu, který se konal v  sobotu 

5. března. Stejně jako v loňském roce i letos počasí 

Rudolticím přálo, a tak se masopustní veselice jak se 

patří vydařila. Zajištění této akce vyžadovalo nejen 

dlouhodobé přípravy, ale samozřejmě také ne-

malé množství času a energie od každého, kdo se 

na jejím pořádání jakkoliv podílel. Ráda bych proto 

touto cestou vyjádřila velký dík všem spoluorgani-

zátorům, kteří pro Vás připravovali bohaté občer-

stvení v  podobě masných výrobků nejrůznějšího 

druhu, všem těm, kteří Vás během celého dne i ve-

čera obsluhovali, zajišťovali masopustní tombolu, 

ale i všem zainteresovaným, kteří s akcí před jejím 

vypuknutím pomáhali a následně „postávali v zá-

kulisí“. Děkuji samozřejmě i  masopustním maška-

rám za jejich účast na veselici, v letošním roce byly 

všechny obzvláště povedené.

Život v  obci Vám hned zpočátku roku zpříjemnily 

také dva velmi pěkné plesy, pořádané TJ SOKOL 

Rudoltice a SDH Rudoltice, a v polovině února to byl 

opravdu bohatě navštívený a zejména dětmi oblíbe-

ný maškarní karneval, pořádaný ZŠ a MŠ Rudoltice. 

Večer před masopustní veselicí naši obec navštívil 

také divadelní soubor HÝBL z České Třebové, který 

na sále KD zahrál francouzskou komedii, jíž úspěšně 

pobavil každého, kdo si jejich umění přišel vychutnat. 

I za všechny tyto akce patří pořadatelům velký dík. 

Obec však samozřejmě nežije jen kulturními ak-

cemi. V uplynulých měsících proběhlo například 

setkání rady obce s nájemníky obecních bytů, ale 

i vlastníky parcel na Zámečku. Konala se veřejná za-

sedání zastupitelstva, zasedání rady, ale také setká-

ní Policie ČR s občany obce. I o některých z těchto 

událostí máte možnost se v březnovém zpravodaji 

dočíst, a mně nezbývá, než se s Vámi rozloučit a po-

přát Vám příjemný zážitek při jeho čtení.

Lenka Bártlová, starostka obce

SLOVO STAROSTKY

Foto: Vladimír Provazník

DELEGACE Z AFRIKY NÁM PŘIJELA 
NA POMOC S VÍTÁNÍM JARA

ČÍSLO 1/2011, BŘEZEN

Po vyčerpávajících přípravách nastal v sobotu 5. 3. 2011 v 7 hodin den D. 
Začal 2. ročník vítání jara, Rudoltický masopust. Konečně se snad počasí 
umoudří a začne být tepleji, vítali jsme jaro opravdu svědomitě. Uznejte sami.

Od časného rána se začali sjíždět stánkaři, navážely se zabijačkové dobroty, přijela kapela 

a pomalu se scházely masky. K vidění byli např.: kovář, fl ašinetář, přadlena a krajkářka. Měli jste 

možnost obdivovat výrobky z keramiky, výrobky ze dřeva, výrobu svíček, ochutnat medovinu 

nebo „svařák“ a osladit si den spoustou sladkých pochoutek. Dokonce jste mohli chvíli relaxo-

vat na historickém kolotoči. Komu začaly docházet síly, měl možnost zakoupit si nějaký ten 

zabijačkový tovar a doplnit tak energii. Letos bylo připraveno o třetinu více masných výrobků 

než v roce loňském, bohužel vše bylo prodáno, aniž se dostalo na všechny. Ale naši odborníci 

si poradili a zařídili to tak, že vůbec nikdo hlady netrpěl. Patří jim velký dík.

V 8.30 se rychtář se svou družinou a kapelou přesunuli na Zámeček, kde hudbou, čajem a kob-

lížky vítali přihlížející obyvatele. Děti se potěšily jízdou na kočáře taženém koňmi. Po hodině 

tance, zpěvu a veselí jeli autobusem zpět na hřiště, kam už přišlo značné množství návštěv-

níků. Ve 12.30 se vydal průvod masek Rudolticemi, s koňským spřežením a kapelou v čele. 

Masopustní průvod prošel horní polovinou obce a byl zakončen opět na hřišti. Vítání jara bylo 

zakončeno večerní masopustní veselicí, kam přijeli například Simpsonovi, delegace z Afriky, 

Ivánek a Marfušenka, celý kmen indiánů, pirátka, ponocný, král, miminko, kominíček, školáci, 

pračlověk, včela a mnoho dalších úžasných masek. Velmi chválenou a oblíbenou soutěží byla 

„židličkovaná“ a  „jojování“. Gratulujeme Simpsonovým a Smrtce, nejlepším „jojařům“. Vítěz-

nou židličku zase vybojovala odvážná školačka. Od 18 hodin jsme poctivě přivolávali jarní po-

časí a s trochou štěstí úspěšně. Děkujeme všem těm, kteří se na přípravě a vlastní akci jakkoli 

podíleli. A teď s chutí již začneme chystat další velkou akci, na kterou Vás všechny samozřejmě 

srdečně zveme, Rudoltickou  pouť ve dnech 11. – 12. června 2011.

ZP

RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ



Část I.  Příjmy

231 10 00000 0000 00 0000 1111 000 2,100.00 daň z příjmů fyz. osob
231 10 00000 0000 00 0000 1112 000 900.00 daň z příjmů fyz. osob ze sam.
231 10 00000 0000 00 0000 1113 000 200.00 daň z příjmů fyz. osob z kap.
231 10 00000 0000 00 0000 1121 000 2,800.00 daň z příjmů práv. osob
231 10 00000 0000 00 0000 1122 000 3,200.00 daň z příjmů obec
231 10 00000 0000 00 0000 11  9,200.00
231 10 00000 0000 00 0000 1211 000 5,700.00 DPH
231 10 00000 0000 00 0000 1335 000 12.00 poplatek odnětí poz. ze ZPF
231 10 00000 0000 00 0000 1337 000 640.00 popl. odpady
231 10 00000 0000 00 0000 1341 000 25.00 psi
231 10 00000 0000 00 0000 1361 000 20.00 správ. poplatky
231 10 00000 0000 00 0000 13  697.00
231 10 00000 0000 00 0000 1511 000 490.00 daň z nemov.
231 10 00000 0000 00 0000 2412 000 400.00 Vision splátky
231 10 00000 0000 00 0000 4112 000 480.30 globální dotace
231 10 00000 0000 00 0000 4131 000 9,500.00 převod z hosp. činnosti obce
231 10 00000 0000 00 0000 41  9,980.30
231 10 00000 0000 00 0000 26,467.30
231 10 00000 0000 00 3314 2111 000 2.00 knihovna půjčovné
231 10 00000 0000 00 3725 2324 000 110.00 Eko - kom
231 10 00000 0000 00 6310 2141 000 10.00 úroky
231 10 00000 0000 00 6310 2141 10.00
231 10 00000 0000 00 6310 21  10.00
231 10 00000 0000 00 6310 10.00
231 10 00000 0000 00 63  10.00
231 26,589.30

Příjmy 26,589.30

ROZPOČET OBCE RUDOLTICE NA ROK 2011 (tis. Kč)

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu

Část II.  Výdaje

231 10 00000 0000 00 2141 5213 000 100.00 Konzum dotace
231 10 00000 0000 00 2212 5169 000 500.00 silnice služby (sníh)
231 10 00000 0000 00 2212 5171 000 1,600.00 silnice opravy
231 10 00000 0000 00 2212 51  2,100.00
231 10 00000 0000 00 2212 6121 000 80.00 komunikace od cyklostezky
231 10 00000 0000 00 2212 2,180.00
231 10 00000 0000 00 2219 6130 000 60.00 cyklostezka nákup pozemků
231 10 00000 0000 00 2219 6349 000 1,000.00 DSO cyklostezka
231 10 00000 0000 00 2219 1,060.00
231 10 00000 0000 00 22  3,240.00
231 10 00000 0000 00 3113 5321 000 270.00 ZŠ Lanškroun příspěvky na žáky
231 10 00000 0000 00 3117 5192 000 325.00 ZŠ příspěvky žákům
231 10 00000 0000 00 3117 5331 000 1,040.00 ZŠ + MŠ příspěvek
231 10 00000 0000 00 3117 5901 000 250.00 ZŠ rezerva
231 10 00000 0000 00 3117 6121 000 250.00 MŠ, ZŠ - Zelená úsporám
231 10 00000 0000 00 3117 1,865.00
231 10 00000 0000 00 31  2,135.00
231 10 00000 0000 00 3314 5021 000 45.00 knihovna os. výdaje
231 10 00000 0000 00 3314 5136 000 5.00 knihovna knihy
231 10 00000 0000 00 3314 5137 000 5.00 knihovna DHDM
231 10 00000 0000 00 3314 5139 000 5.00 knihovna materiál
231 10 00000 0000 00 3314 51  15.00
231 10 00000 0000 00 3314 5229 000 14.50 knihovna, příspěvek Lanškroun
231 10 00000 0000 00 3314 74.50
231 10 00000 0000 00 3329 5331 000 20.00 Stavby příspěvek
231 10 00000 0000 00 3341 6121 000 297.00 nový rozhlas doplatek
231 10 00000 0000 00 3399 5139 000 20.00 kulturní činnost materiál
231 10 00000 0000 00 3399 5169 000 150.00 kulturní činnost služby
231 10 00000 0000 00 3399 5194 000 50.00 SPOZ dary občanům
231 10 00000 0000 00 3399 51  220.00
231 10 00000 0000 00 3399 5492 000 180.00 SPOZ vítání občánků
231 10 00000 0000 00 3399 400.00
231 10 00000 0000 00 33  791.50
231 10 00000 0000 00 3419 5192 000 50.00 příspěvky cvičícím
231 10 00000 0000 00 3419 5229 000 95.00 příspěvek Sokol Rudoltice
231 10 00000 0000 00 3419 145.00
231 10 00000 0000 00 3612 5139 000 5.00 byt čp. 95 materiál
231 10 00000 0000 00 3612 5141 000 1,300.00 byty úroky z úvěru
231 10 00000 0000 00 3612 5153 000 30.00 byty plyn
231 10 00000 0000 00 3612 5154 000 20.00 byty elektřina
231 10 00000 0000 00 3612 51  1,355.00
231 10 00000 0000 00 3631 5154 000 240.00 osvětlení elektřina
231 10 00000 0000 00 3631 5171 000 100.00 osvětlení opravy
231 10 00000 0000 00 3631 51  340.00
231 10 00000 0000 00 3631 6121 000 1,000.00 cyklostezka osvětlení
231 10 00000 0000 00 3631 1,340.00
231 10 00000 0000 00 36  2,695.00



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
231 10 00000 0000 00 3721 5169 000 40.00 nebezpečné odpady svoz
231 10 00000 0000 00 3722 5169 000 480.00 komunální odpady svoz
231 10 00000 0000 00 3723 5169 000 350.00 tříděný odpad svoz
231 10 00000 0000 00 3744 6121 000 500.00 Zámeček odvodnění
231 10 00000 0000 00 3745 5169 000 1,000.00 údržba zeleně, služby
231 10 00000 0000 00 37  2,370.00
231 10 00000 0000 00 5212 6121 000 80.00 výstražný systém
231 10 00000 0000 00 5512 5019 000 8.00 hasiči refundace
231 10 00000 0000 00 5512 5137 000 52.00 hasiči DHDM
231 10 00000 0000 00 5512 5139 000 5.00 hasiči materiál
231 10 00000 0000 00 5512 5151 000 1.00 hasiči voda
231 10 00000 0000 00 5512 5153 000 6.00 hasiči plyn
231 10 00000 0000 00 5512 5154 000 5.00 hasiči elektřina
231 10 00000 0000 00 5512 5163 000 6.00 hasiči pojištění
231 10 00000 0000 00 5512 5169 000 10.00 hasiči služby
231 10 00000 0000 00 5512 51  85.00
231 10 00000 0000 00 5512 93.00
231 10 00000 0000 00 6112 5021 000 90.00 komise os. výdaje
231 10 00000 0000 00 6112 5023 000 880.00 odměny členů zast.
231 10 00000 0000 00 6112 5031 000 135.00 zastupitelstvo SP
231 10 00000 0000 00 6112 5032 000 90.00 zastupitelstvo ZP
231 10 00000 0000 00 6112 50  1,195.00
231 10 00000 0000 00 6112 5167 000 30.00 zastupitelstvo školení
231 10 00000 0000 00 6112 5173 000 30.00 zastupitelstvo cestovné
231 10 00000 0000 00 6112 51  60.00
231 10 00000 0000 00 6112 1,255.00
231 10 00000 0000 00 6171 5011 000 570.00 VS platy zaměstnanců
231 10 00000 0000 00 6171 5021 000 200.00 VS os. výdaje
231 10 00000 0000 00 6171 5031 000 140.00 VS SP
231 10 00000 0000 00 6171 5032 000 51.00 VS ZP
231 10 00000 0000 00 6171 5038 000 8.00 pojištění odpovědnosti
231 10 00000 0000 00 6171 50  969.00
231 10 00000 0000 00 6171 5136 000 60.00 knihy
231 10 00000 0000 00 6171 5137 000 20.00 VS DHDM
231 10 00000 0000 00 6171 5139 000 90.00 materiál
231 10 00000 0000 00 6171 5151 000 30.00 VS vodné
231 10 00000 0000 00 6171 5153 000 450.00 VS plyn
231 10 00000 0000 00 6171 5154 000 200.00 VS elektřina
231 10 00000 0000 00 6171 5161 000 40.00 VS poštovné
231 10 00000 0000 00 6171 5162 000 55.00 VS telefon
231 10 00000 0000 00 6171 5163 000 150.00 VS pojistné
231 10 00000 0000 00 6171 5164 000 17.00 VS nájem pozemků
231 10 00000 0000 00 6171 5167 000 20.00 VS školení
231 10 00000 0000 00 6171 5169 000 4,480.30 VS služby
231 10 00000 0000 00 6171 5171 000 300.00 VS opravy
231 10 00000 0000 00 6171 5173 000 5.00 VS cestovné
231 10 00000 0000 00 6171 5175 000 15.00 VS pohoštění
231 10 00000 0000 00 6171 5192 000 20.00 VS příspěvky
231 10 00000 0000 00 6171 51  5,952.30
231 10 00000 0000 00 6171 5229 000 2.50 příspěvek SMS ČR
231 10 00000 0000 00 6171 5239 000 36.00 DSO Lanškrounsko
231 10 00000 0000 00 6171 52  38.50
231 10 00000 0000 00 6171 5321 000 70.00 policie, přestupky
231 10 00000 0000 00 6171 5361 000 15.00 VS kolky
231 10 00000 0000 00 6171 5362 000 10.00 VS daně a poplatky
231 10 00000 0000 00 6171 53  95.00
231 10 00000 0000 00 6171 5901 000 424.00 VS rezerva
231 10 00000 0000 00 6171 6121 000 1,350.00 VS zařízení tělocvičny,archiv
231 10 00000 0000 00 6171 6130 000 6.00 pozemky
231 10 00000 0000 00 6171 61  1,356.00
231 10 00000 0000 00 6171 8,834.80
231 10 00000 0000 00 61  10,089.80
231 10 00000 0000 00 6310 5163 000 50.00 bankovní poplatky
231 10 00000 0000 00 6310 5163 50.00
231 10 00000 0000 00 6310 51  50.00
231 10 00000 0000 00 6310 50.00
231 10 00000 0000 00 63  50.00
231 21,789.30

Výdaje 21,789.30

Část III.  Financování

231 10 00000 0000 00 0000 8124 000 -4,800.00 splátka úvěru

Financování -4,800.00

Celkem příjmy 26,589.30

Celkem výdaje 21,789.30

Saldo příjmů a výdajů 4,800.00

Celkem fi nancování -4,800.00

Su Au Uz   Org Ka OdPa SpPo Zp Rozpočet Text rozpočtu



V pondělí dne 28. února 2011 se od 
16 hod. na sále kulturního domu konalo 
setkání rady obce s nájemníky obecních 
bytů za účasti jednatele obecní 
společnosti, která pro obec zajišťuje 
opravy a údržbu obecního majetku. 
Na toto setkání byli pozváni i všichni 
zastupitelé obce. 

Důvodem tohoto setkání, ale zcela jistě 

i dalších budoucích setkání rady obce s ná-

jemníky, je snaha co možná nejvíce infor-

movat nájemníky obecních bytů o  jejich 

právech a  povinnostech, ale také samo-

zřejmě snaha o oboustrannou diskusi, kte-

rá, pevně věřím, povede k lepšímu pochope-

ní některých nepopulárních kroků obce, jež 

je nucena činit s ohledem na okolnosti, ale 

také k  tomu, aby obec znala názory svých 

občanů - nájemníků a  mohla na ně něja-

kým způsobem reagovat. Za doby své tříleté 

praxe zde na obci jsem se, bohužel, setkala 

spíše s  tím, že pouze malé procento našich 

občanů získává relevantní informace či si 

ověří získané informace na obecním úřadu, 

což samozřejmě může vést a  bohužel vede 

k  nejrůznějším nepravdám či polopravdám 

kolujícím mezi občany. Únorového setkání 

se kromě 7 zastupitelů a  jednatele obecní 

společnosti zúčastnilo cca 50 nájemníků. 

I  přestože, jak známo, obec disponuje více 

jak 400 byty, které obývá přes 800 obyvatel, 

jsem s  takovouto účastí relativně spokoje-

na. Věřím však, že s pravidelností těchto se-

tkání se bude počet zúčastněných úměrně 

navyšovat i s ohledem na skutečnost, že se 

některé schůzky zcela jistě uskuteční i v  lo-

kalitě Zámeček, obdobně jako tomu bylo na 

podzim loňského roku, kde stojí kolem 80 % 

všech obecních bytů.

OSADNÍ VÝBOR
Na pořadu únorové schůzky bylo hned ně-

kolik témat. V úvodu proběhly informace 

k  osadnímu výboru zastupitelstva obce 

pro lokalitu Zámeček. Osadní výbor byl za-

stupiteli schválen v počtu 7 členů, avšak do 

současné doby je fakticky obsazen 5 členy. 

Vyzývám proto touto cestou všechny obyva-

tele lokality Zámeček, kteří mají vážný zájem 

mluvit za obyvatele této lokality do jejího 

dalšího směřování a současně zde mají trvalé 

bydliště, aby mne pro případné ustavení do 

osadního výboru kontaktovali a tuto otázku 

se mnou projednali. 

NEPLACENÍ NÁJMU
Poměrně rozsáhlým blokem této schůzky byly 

informace k  důsledkům neplacení nájmu, 

dlouhodobého neužívání bytu, k  následkům 

vystěhování se z  bytu bez jeho předání zpět 

obci (pronajímateli) a  poměrně podrobný po-

pis kroků obce vůči neplatícím nájemníkům, 

příp. těm, kteří se nehodlají přizpůsobit své-

mu okolí. Hovořilo se o  rozvazovací podmínce 

i rozhodčích doložkách, které nájemní smlouvy 

obsahují, o  výpovědích z  nájmu bytu a  jejich 

zpětvzetí, o užívání bytu bez právního důvodu, 

ale také samozřejmě o  rozhodčím i  soudním 

řízení, jeho nákladech i  nákladech soudního 

výkonu rozhodnutí při nedobrovolném plnění. 

Každému, kdo se dostane do problémů s pla-

cením nájmu, určitě doporučuji řešit problé-

my včas, nenechat dluhy narůst do výše, která 

zapříčiní nejen ukončení nájemního vztahu, ale 

může vést až k nepříjemné exekuci. V takovýchto 

případech je třeba začít co nejdříve jednat s obcí 

o případné dohodě o splátkách dluhu, popř. i vý-

měně bytu za byt s menší plochou. V případech, 

kdy jde však ruku v ruce neplacení nájmu s ne-

přizpůsobivým jednáním nájemníka vůči své-

mu okolí, je obec nekompromisní a o jakékoliv 

možnosti pokračování v  nájmu odmítá jednat. 

SETKÁNÍ ČLENŮ RADY OBCE S NÁJEMNÍKY OBECNÍCH BYTŮ

4 ČÍSLO 1/2011, BŘEZEN

Poplatníkem je ve smyslu ustanovení Obecně 

závazné vyhlášky Obce Rudoltice č. 3/2010:

a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt; 

za domácnost může být poplatek odveden 

společným zástupcem, za rodinný nebo bytový 

dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou 

povinny obci oznámit jména a data narození osob, 

které poplatek odvádějí.

b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu 

určenou nebo sloužící k individuální rekreaci, 

ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná 

fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické právo 

více osob, jsou povinny platit poplatek společně 

a nerozdílně, a to ve výši odpovídající poplatku za 

jednu fyzickou osobu.

SAZBA MÍSTNÍHO POPLATKU: 

350,- /ROK/POPLATNÍKA

Výše sazby se nezměnila, místní poplatek je 

splatný nejpozději do 30. 4. 2011 a lze jej hradit 

v hotovosti přímo na obecním úřadu anebo 

bezhotovostním způsobem – převodem z účtu, 

a to následovně:

MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, 

TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU

MÍSTNÍ POPLATEK 

ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů 

JE SPLATNÝ POUZE 

V HOTOVOSTI, a to přímo 

na obecním úřadu 

nejpozději do 30. 4. 2011, 

výše sazby se nezměnila. 

SAZBY POPLATKU:

a)  Poplatek za prvého psa 

v rodinném domě 100,- Kč

b)  Poplatek za druhého 

a každého dalšího psa 

v rodinném domě 150,- Kč

c)  Poplatek za prvého psa 

v obytném (činžovním) 

domě 200,- Kč

d)  Poplatek za druhého 

a každého dalšího psa 

v obytném (činžovním) 

domě 250,- Kč

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ LZE PLATBY ZASÍLAT: 5125611/0100

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/

Příklady variabilního symbolu:

– pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní symbol bude vypadat takto: 3377558150

Tvorba specifi ckého symbolu (pro kontrolu): 

– majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95

– nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2011 
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Budu ráda, pokud si všichni nájemníci uvědo-

mí, že obec nemá sebemenší zájem je jakkoli 

likvidovat. Je však opravdu nutné trvat na do-

držování pravidel, jasně stanovených nájemní 

smlouvou, a nelze skutečně přehlížet dlouhodo-

bé neplacení nájmu bez projevení snahy nasta-

lou situaci řešit. V poslední době je obec nucena 

z důvodu neplacení nájmu vyzývat k vyklizení 

bytu na Zámečku v průměru 5 — 9 nájemníků 

měsíčně. Míra fl uktuace obyvatel na sídlišti tak, 

bohužel, nijak neklesá, ba naopak. 

DOMOVNÍ ŘÁD 
a VEŘEJNÉ PROSTRANSTVÍ
Stávající domovní řády nemají oporu v zákoně, 

obsahují neplatná ustanovení, a proto se již při-

pravují nová pravidla pro užívání bytu a spo-

lečných částí a zařízení domu, na které bude 

odkázáno v nájemní smlouvě, popř. v dodatku 

k nájemní smlouvě. Porušení takto závazných 

pravidel bude pak považováno za porušení 

nájemní smlouvy a  bude moci být důvodem 

k výpovědi z nájmu bytu, což v tuto chvíli ne-

lze. Chování nájemníků na veřejných prostran-

stvích v blízkosti domu bude řešeno v obecně 

závazné vyhlášce k  zabezpečení místních 

záležitostí veřejného pořádku na veřejných 

prostranstvích, která je v současné době zpra-

covávána ve spolupráci s ministerstvem vnitra. 

Od loňského roku, došlo k posunu judikatury 

a po dohodě s krajským zastoupením MV ČR 

se pokusíme v rámci této vyhlášky řešit i pro-

blematiku grilování a  podobných aktivit na 

pozemcích v blízkosti bytových domů. Nutno 

však podotknout, že v  této otázce budeme 

zřejmě průkopníky a  zdárný výsledek proto 

v tuto chvíli nelze zaručit.

PRAVIDELNÝ ÚKLID 
OKOLÍ DOMU
Co však v nájemní smlouvě (lokalita Zámeček) 

již řešeno je, je udržování čistoty okolí domu 

a provádění pravidelného úklidu, zejména po-

kud jde o chodník před domem a přístupovou 

cestu k domu. Kromě této povinnosti je zde také 

samozřejmě řešena i  situace, kdy tak nájem-

ník dobrovolně nečiní. V takovémto případě je 

obec jako pronajímatel oprávněna na provede-

ní úklidu najmout specializovanou fi rmu, která 

tak za úplatu učiní. Náklady s tím spojené jsou 

však následně považovány za náklady spojené 

s  užíváním bytu a  mohou být vyúčtovány ná-

jemci! Vážení nájemníci, dovolte mi vyjádřit 

svou velkou nespokojenost s  nepořádkem, 

který se v blízkosti některých bytových domů 

na Zámečku nachází. Ano, hovořím jednak 

o  nezměrném množství psího exkrementu 

mezi bytovými domy, což zřejmě v krátké 

době povede k razantnímu zvýšení místního 

poplatku za psa, ale také i o velkém množství 

nedopalků cigaret, které se povalují mj. i před 

hlavními vchody do vašich domovů. Pouhý 

příchod k domovním dveřím napoví poměrně 

hodně o  nájemnících, kteří dům obývají. Jsou 

domy, u kterých je chodník před bytovým do-

mem v naprostém pořádku. Bohužel jsou však 

ale také domy, kdy si při odchodu z jeho návště-

vy jako bonus na svých botách odnesete i ně-

kolik nedopalků. Bytové domy, jichž se tento 

problém týká, proto žádám o zjednání nápra-

vy. V opačném případě využiji shora uvedené 

možnosti zajistit úklid specializovanou fi rmou 

a náklady s tím spojené Vám jako nájemníkům 

domu budou vyúčtovány.

OPRAVY A ÚDRŽBA BYTŮ
Jednatel obecní společnosti, která zajišťuje opra-

vy a  údržbu obecního majetku včetně nájem-

ních bytů, sdělil přítomným nájemníkům, jaký 

je stavebně-technický stav většiny bytových 

domů a  bytů ve vlastnictví obce. Pohovořil o zá-

važných závadách, vzešlých z  nekvalitně pro-

vedených hydroizolací, střešních izolací i  izolací 

obvodového zdiva, což může vést k tvorbě plísní 

i promrzání. Upozornil dále na to, že část těchto 

problémů přímo souvisí se špatným užíváním 

bytů ze strany nájemníků. Vzhledem k tomu, že 

se jedná o malometrážní byty a použité techno-

logie (plastová okna, zateplovací fasáda) v pod-

statě znemožňují samovolnou ventilaci bytů, je 

třeba poměrně intenzivně větrat tak, aby nedo-

cházelo k nadměrnému vzniku plísní. 

Rada obce během setkání s  nájemníky přede-

střela záměr vydat rozhodnutí o tom, jak se bude 

v  budoucnu stavět k  závadám na bytech ve 

vlastnictví obce. Usnesení, které na svém zase-

dání dne 2. 3. 2011 vydala, je následující:

Rada obce Rudoltice rozhodla v případě závaž-

ných závad na obecních bytech v bytových do-

mech v lokalitě Zámeček a čp. 276 takto:

•  závady vyplývající z  nekvalitně provedených 

hydroizolací bytových domů nebudou řešeny 

z důvodu technických obtíží a předpokladu vy-

sokých fi nančních nákladů realizace oprav, 

•  závady vyplývající z nekvalitně provedených izolací 

v podkrovních bytech budou řešeny postupně dle 

finančních možností obce, počínaje rokem 2012,

•  ostatní závady vyplývající z  nekvalitně prove-

dených izolací obvodového zdiva nebudou 

z technických důvodů a předpokladu vysokých 

fi nančních nákladů realizace oprav řešeny.

Rada obce Rudoltice rozhodla v případě závaž-

ných závad na obecních bytech v bytových do-

mech čp. 261-265 takto:

•  závady, týkající se především zatékání do podkrov-

ních bytů a nedostatečně dimenzovaného výkonu 

topení, nebudou z důvodu předpokladu vysokých 

fi nančních nákladů realizace oprav řešeny,

•  plošná výměna plynových kotlů ve střednědo-

bém horizontu nebude realizována s tím, že v pří-

padě prokázání neopravitelnosti jednotlivých 

kotlů bude ze strany obce hrazena kompletní 

výměna za nový kotel (podmínkou je stanovisko 

servisního technika, určeného obcí).

Toto rozhodnutí rady obce je motivováno přede-

vším tím, že se, bohužel, jedná o  prakticky nové 

byty, kde v případě lokality Zámeček je stáří jed-

notlivých bytů maximálně 5 let a v případě bytů 

v dolní obci maximálně 10 let, a není v současných 

finančních možnostech obce po nedávných ma-

sivních investicích do vybudování těchto bytů zno-

vu v takto krátké době investovat nemalé finanční 

prostředky do jejich opravy a rekonstrukce.

Žádosti o slevy z nájmu budou posuzovány indi-

viduálně na podkladě skutečného stavu jednotli-

vých bytů, a to v maximální výši 10 %.

V případě ostatních oprav bytů bude postupová-

no v souladu s ust. § 687 odst. 3 občanského zá-

koníku ve spojení s ust. nájemní smlouvy ohledně 

drobných oprav a  Nařízením vlády č. 258/1995 

Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Vážení nájemníci, věřím, že Vám i obci jako pro-

najímateli obdobné schůzky přinesou v budouc-

nu jen samé užitečné informace a povedou tak 

k relativní spokojenosti nás všech.

Lenka Bártlová, starostka 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
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RK MOUŘENÍN, spol. s r. o.

ÚŘEDNÍ HODINY
V RUDOLTICÍCH

PRO ROK 2011
KANCELÁŘE SPOLEČNOSTI JSOU OTEVŘENY:

Částka 1 milion korun je v  rozpočtu obce 

na  letošní rok pro tyto účely již od  počát-

ku vyčleněna. Opoziční zastupitelé však 

výstavbu cyklostezky svazkem obcí na-

padají. Důvodů sdělují hned několik. Je jím 

například dle jejich názoru až příliš vysoká 

cena, která byla vysoutěžena v  rámci vý-

běrového řízení za účasti 10 stavebních fi-

rem, zabývajících se dopravními stavbami, 

či riziko, že navazující cyklostezka Rudol-

tice – Česká Třebová nebude realizována 

pro nezájem dotčených obcí. V neposlední 

řadě jsem byla opozicí nařčena z  toho, že 

jde o  mé spojení se současnými starosty 

Lanškrouna, České Třebové a  jednatelem 

obecní společnosti. Řešení neutěšené bez-

pečnostní situace opozice spatřuje ve  vý-

stavbě účelové komunikace mezi dolní obcí 

a sídlištěm Zámeček, a to vlastními silami 

— tedy prostřednictvím obecní společ-

nosti a  výlučně z  finančních prostředků 

obce. Jakoukoliv bližší specifikaci k tomuto 

návrhu ovšem již neuvedla, a tak je na tom-

to místě nutné sdělit několik faktů, které se 

výstavby cyklostezky přímo týkají:

1. Obec neměla v  roce 2008, ani nikdy 

předtím stavební povolení, na základě 

kterého by bylo možné vybudovat spojení 

mezi obcí a Zámečkem, a to hlavně z důvodu, 

že obec v  té době nevlastnila všechny po-

zemky na  předpokládané trase komunikace, 

které byly částečně v držení PF ČR, částečně 

v  soukromých rukou a  jednání bylo v  obou 

případech zablokováno sporem mezi obcí 

a majiteli pozemků.

2. Je zcela zřejmé, že vybudování cyklos-

tezky mezi Rudolticemi a  Lanškrou-

nem, které jediné řeší skutečné potřeby 

občanů obce, což v tomto případě znamená 

zejména bezpečné spojení obce s Lanškrou-

nem, není a  nikdy nebylo možné realizovat 

bez souhlasu Lanškrouna už proto, že značná 

část cyklostezky vede po jeho katastru.

3. Řešení navrhované opozicí, a to propo-

jení Zámečku s Lanškrounem zadem 

okolo aleje směrem k Agrostavu, není realizo-

vatelné. Komunikace vedoucí za  alejí nebyla 

totiž nikdy trvalou komunikací, ale komunika-

cí dočasnou sloužící k obsluze stavby sídliště. 

V současné době byla dopravním odborem 

Městského úřadu v  Lanškrouně platnost po-

volení pro tuto komunikaci již zrušena a obec 

by ji měla na své náklady odstranit. A to opět 

pomíjíme fakt, že její část vede po  katastru 

Lanškrouna a ústí přímo do průmyslové zóny 

u Agrostavu.

4. Lanškroun nikdy nebude souhla-

sit s  jinou trasou cyklostezky, než je 

současná vyprojektovaná trasa již proto, že 

investoval nemalé prostředky do  projekční 

přípravy stavby a výkupu pozemků na před-

pokládané trase cyklostezky 

5. Co se týče údajného komplotu staros-

tů Lanškrouna, České Třebové a Rudol-

tic, bude zajímavé sledovat reakci starostů 

obou měst na takové nařčení, ale opozice má 

nepochybně k  dispozici nezvratné důkazy 

a hravě své tvrzení obhájí. Nejvíce překvape-

ná bude zřejmě starostka Lanškrouna, která 

v  době, kdy se o  cyklostezce rozhodovalo, 

nebyla ještě ani ve funkci.

ZASTUPITELSTVO OBCE NA SVÉM BŘEZNOVÉM ZASEDÁNÍ PROJEDNÁVALO 

ŽÁDOST DOBROVOLNÉHO SVAZKU OBCÍ LANŠKROUNSKO O POSKYTNUTÍ 

PŘÍSPĚVKU VE VÝŠI 1 MILION KORUN NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZKY 

LANŠKROUN – RUDOLTICE V ROCE 2011, A TO PRO PŘÍPAD PŘIDĚLENÍ STÁTNÍ 

DOTACE NA JEJÍ REALIZACI. 

CYKLOSTEZKA

VŽDY TŘETÍ STŘEDU V MĚSÍCI 
od 14.00 hod. do 16.00 hod.

19. ledna 2011 20. července 2011

16. února 2011 17. srpna 2011

16. března 2011 14. září 2011

20. dubna 2011 19. října 2011

18. května 2011 23. listopadu 2011

15. června 2011 14. prosince 2011

VÁŽENÍ RUDOLTIČTÍ OBČANÉ 

- PODNIKATELÉ A ŽIVNOSTNÍCI,

OBEC RUDOLTICE PLÁNUJE V DOHLEDNÉ 

DOBĚ PŘIPRAVIT A ZPRACOVAT GRAFICKÝ 

PLÁN OBCE V PODOBĚ INFORMAČNÍ MAPY. 

Tento plán bude umístěn v centru obce i na sídlišti Zámeček, 

a bude sloužit široké veřejnosti a návštěvníkům obce pro 

lepší orientaci. Proto vás vyzýváme: Máte-li zájem o zanesení 

a zviditelnění vaší živnosti či fi rmy v této informační mapě, 

kontaktujte obecní úřad. 

Další informace pro zájemce o tuto reklamu budou podány 

po předběžném zjištění zájmu a možnostech zpracování 

plánu obce.

Daniel Žáček, člen rady obce

PLÁN OBCE



6. K námitkám ohledně fi nancování cyklo-

stezky je třeba říci, že fi nancování výstav-

by cyklostezek pomocí dotací je zcela běžné 

stejně jako jejich budování různými svazky obcí. 

I předpokládaný vstupní náklad obce ve  výši 

1 mil. Kč za 2 km cyklostezky se vzhledem k běž-

ným nákladům na vybudování obdobných sta-

veb v okolí jeví jako vhodné řešení. 

PRO ILUSTRACI SI NYNÍ POROVNEJME 

NÁKLADY NA VÝSTAVBU CYKLOSTEZEK 

V NAŠEM OKOLÍ:

Během roku nám Městská knihovna Lanš-

kroun zapůjčila 4 soubory knih z výměnné-

ho fondu. S výběrem knih jsme spokojeni. 

Pokud je z  řad čtenářů zájem o  konkrétní 

knihu, kterou naše knihovna nevlastní, je 

možnost ji vypůjčit prostřednictvím v  lan-

škrounské knihovně. Jedná se převážně 

o  tituly povinné četby pro studenty, které 

postupně dokupujeme.

Chtěla bych poděkovat všem pracovnicím 

Městské knihovny Lanškroun za  ochotu 

a vstřícné jednání.

Cestu do  naší knihovny si již našli někteří 

obyvatelé Zámečku a  pravidelně ji navště-

vují. V  měsíci květnu 2010 obecní knihovna 

uspořádala pro žáky ZŠ 5 literárních besed, 

pro děti MŠ 2 besedy.

Koncem školního roku se jako knihovnice zú-

častňuji slavnosti „Pasování na  čtenáře“, kdy 

žáci 1. ročníku ZŠ při této příležitosti dostanou 

zdarma čtenářský průkaz a malý dárek.

V měsíci srpnu byla po výměně oken knihovna 

vymalována a vybavena novými stolky a židle-

mi. U příležitosti otevření nové tělocvičny si měli 

návštěvníci této akce možnost prohlédnout 

i interiér knihovny. V prosinci loňského roku se 

opět uskutečnil vánoční koncert folkové sku-

piny „Kantoři“, jehož dobrovolné vstupné bylo 

věnováno na nákup dětských knih. Výtěžek činil 

2.300 Kč. Chtěla bych poděkovat všem návštěv-

níkům za účast. Přispěli na dobrou věc.

Na  závěr bych chtěla pochválit ty maminky, 

které se svými malými dětmi knihovnu navště-

vují. Vedou je tak od nejútlejšího věku k lásce 

ke knize a dávají jim tím vzácný dar. Vždyť nej-

větší bohatství je ukryto právě v knihách, a in-

ternet knihu nikdy nenahradí.

Anna Kopecká, knihovnice

KNIHOVNA ŽIJE
Obecní knihovna v Rudolticích má v současné době 77 čtenářů, z toho 27 do 18-ti 
let. Na jeden čtenářský průkaz lze půjčovat knihy i pro ostatní členy rodiny. 
Počet čtenářů je o 10 vyšší než roce 2009.
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NÁVŠTĚVNÍCI KNIHOVNY v r. 2010

1029 o 98 více než v r. 2009

z toho
280 využilo možnost 

bezplatného internetu

REGISTROVANÝCH VÝPŮJČEK

2014 o 612 více než v r. 2009

z toho výpůjček

95 literatura naučná

1245  literatura krásná

48  literatura naučná dětem

574 literatura krásná dětem

48 periodika

Předpokládám, že se mnou bude většina z vás 

souhlasit, když řeknu, že naléhavost řešit velmi 

nebezpečný úsek zejména mezi Rudolticemi 

a  Lanškrounem je bezpochyby rok od  roku 

aktuálnější. Rozhodně bychom se proto nemě-

li ve  svém vlastním zájmu zbavovat jakékoliv 

šance k získání dotace na výstavbu cyklostezky 

za pomoci svazku obcí, který je po více jak dvou-

leté práci v podstatě připraven akci zrealizovat. Je 

vyhotoven kompletní projekt na  její realizaci, je 

vydáno platné stavební povolení, jsou vyřešeny 

majetkoprávní vztahy k pozemkům, ležícím pod 

celou délkou této cyklostezky, a je odborně, tedy 

náležitě dle zákona, provedeno výběrové řízení 

na  dodavatele stavby. Navíc nelze přehlédnout 

ani fakt, že to byly právě Rudoltice, které se v roce 

2008 ocitly pro své nezákonné jednání v situaci, 

kdy nemohly po následující více jak roční období 

požádat o jakoukoliv dotaci, a proto se obrátily 

na svazek obcí s žádostí o spolupráci.

Závěrem bych chtěla říci, že samozřejmě chá-

pu oprávněnou snahu opozičních zastupitelů 

názorově se profi lovat na některých rozhodnu-

tích obce. Tyto návrhy by ale měly vždy vychá-

zet z reálných předpokladů a možností. V tom-

to případě se tak ale evidentně neděje.

Doba, kdy obec měla velmi neutěšené vztahy 

s většinou okolních obcí a státních úřadů, je již 

doufám za námi. Projekt jako cyklostezka vyža-

duje spolupráci na úrovni obcí v dané lokalitě 

a pochybuji, že občané přijmou spojení obce 

se Zámečkem v podobě štěrkové komunikace, 

jak navrhuje opozice jako adekvátní alternati-

vu k cyklostezce spojující obec s Lanškrounem. 

Tato alternativa může přijít na  pořad dne až 

v případě, kdy bude jasné, že je realizace cyk-

lostezky nereálná. 

V Rudolticích dne 11. 3. 2011

Lenka Bártlová, starostka obce 

a místopředsedkyně Svazku obcí Lanškrounsko

CYKLOSTEZKA ÚSTÍ NAD ORLICÍ – 
LETOHRAD (r. 2007)

INVESTOR
Svazek obcí Region 
Orlicko–Třebovsko

DÉLKA 15 km

NÁKLADY 
na výstavbu

60 mil

NÁKLADY na 1 km  4 mil

CYKLOSTEZKA LETOHRAD – 
ŽAMBERK (r. 2010)

INVESTOR
Sdružení obcí 
Orlicko

DÉLKA  4,7 km

NÁKLADY 
na výstavbu

37 mil

NÁKLADY na 1 km 7,87 mil

CYKLOSTEZKA LANŠKROUN – 
RUDOLTICE

INVESTOR
Svazek obcí 
Lanškrounsko

DÉLKA

2,6 km (z toho 
necelé 2 km 
na katastru naší 
obce)

PŘEDPOKLÁDANÉ 

NÁKLADY 

na výstavbu:

12,4 mil

(11,4 mil. – stavební část – cena 
garantovaná vítězem výběrového 
řízení + 1 mil. náklady na dokumentaci 
ke stavebnímu povolení, k realizaci 
stavby, na organizaci výběrového řízení 
a technický dozor)

PŘEDPOKLÁDANÉ 

NÁKLADY na 1 km
 4,77 mil 
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Sociální služby pomáhají lidem žít běžným 

životem – umožňují jim pracovat, nakupovat, 

navštěvovat školy, navštěvovat místa víry, účast-

nit se aktivit volného času, starat se sám o sebe 

a o domácnost apod. Zaměřují se na zachování 

co nejvyšší kvality a důstojnosti jejich života. So-

ciální služby jsou poskytovány jednotlivcům, ro-

dinám i skupinám obyvatel. Mezi nejpočetnější 

skupiny příjemců sociálních služeb patří zejmé-

na senioři, lidé se zdravotním postižením, rodiny 

s dětmi, ale také lidé, kteří z různých důvodů žijí 

„na okraji“ společnosti.

Prostřednictvím sociálních služeb je zajišťo-

vána pomoc při péči o  vlastní osobu, zajištění 

stravování, ubytování, pomoc při zajištění chodu 

domácnosti, ošetřování, pomoc s výchovou, po-

skytnutí informace, zprostředkování kontaktu se 

společenským prostředím, psycho a  sociotera-

pie, pomoc při prosazování práv a zájmů.

Sociální služby a  příspěvek na  péči jsou při 

splnění podmínek stanovených v  zákoně 

č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, s účin-

ností od 1. 1. 2007, poskytovány:

•  osobě, která je na území České republiky hlá-

šena k trvalému pobytu,

•  osobě, které byl udělen azyl,

•  občanovi a rodinnému příslušníkovi občana 

členského státu Evropské unie,

•  cizinci, který je držitelem povolení k dlouho-

dobému pobytu po dobu delší než 3 měsíce.

Vybrané typy sociálních služeb (azylové domy, 

kontaktní centra, noclehárny, terénní progra-

my) jsou poskytovány také osobám legálně po-

bývajícím na území České republiky.

Na bezplatné poskytnutí základního sociálního 

poradenství o  možnostech řešení nepříznivé 

sociální situace nebo jejího předcházení má ná-

rok každá osoba.

KDO SOCIÁLNÍ SLUŽBY 
POSKYTUJE
Obce a kraje dbají na vytváření vhodných pod-

mínek pro rozvoj sociálních služeb, zejména 

zjišťováním skutečných potřeb lidí a zdrojů k je-

jich uspokojení; kromě toho sami zřizují organi-

zace poskytující sociální služby.

Nestátní neziskové organizace a fyzické osoby, 

které nabízejí široké spektrum služeb, jsou rovněž 

významnými poskytovateli sociálních služeb.

Ministerstvo práce a sociálních věcí je nyní 

zřizovatelem pěti specializovaných ústavů 

sociální péče.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY ZAHRNUJÍ

a) sociální poradenství

b) služby sociální péče

c) služby sociální prevence

FORMY POSKYTOVÁNÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
(1) Sociální služby se poskytují jako služby 

pobytové, ambulantní nebo terénní.

(2) Pobytovými službami se rozumí služby spo-

jené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb.

(3) Ambulantními službami se rozumí služby, 

za kterými osoba dochází nebo je doprovázena 

nebo dopravována do  zařízení sociálních slu-

žeb a součástí služby není ubytování.

(4) Terénními službami se rozumí služby, které 

jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném so-

ciálním prostředí.

SOCIÁLNÍ SLUŽBY A ZAŘÍZENÍ 
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
Sociální poradenství, sociálně zdravotní služby, 

sociální rehabilitace, osobní asistence, pečova-

telská služba, průvodcovská, předčitatelská a tlu-

močnická služba, služby rané péče, podporova-

né bydlení, odlehčovací služby, centra denních 

služeb, stacionáře denní a týdenní, domovy pro 

osoby se zdravotním postižením, domovy pro se-

niory, azylové domy, domy na půl cesty, chráně-

né bydlení, kontaktní centra, telefonická krizová 

intervence, krizová pomoc, nízkoprahová denní 

centra, nízkoprahová zařízení pro děti a mládež, 

noclehárny, služby následné péče a  doléčovací, 

sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, te-

rapeutické komunity, terénní programy.

V příštích číslech Vám představíme jednotlivé 

sociální služby a zařízení sociálních služeb.

Zdroj: www.mpsv.cz

Vážení spoluobčané,
KAŽDÝ Z NÁS SE MŮŽE 

KDYKOLIV DOSTAT DO SITUACE, 

KDY BUDE POTŘEBOVAT 

POMOC, NEBOŤ MU DOJDOU 

SÍLY A NEBUDE MÍT MOŽNOST 

STARAT SE SÁM O SEBE ČI O SVÉ 

BLÍZKÉ.

Nebo jej potká jiná životní krize, 

ve které si nebude vědět rady a bude 

hledat podporu. I na to jsme mysleli 

při sestavování volebního programu 

pro současné volební období a tyto 

myšlenky bychom rádi proměni-

li v  činy a  uvedli do  života občanů 

naší obce. Naším cílem je přiblížení 

sociálních služeb občanům obce. Cí-

lovou skupinou jsou zejména osoby 

se sníženou soběstačností z důvodu 

vysokého věku, nebo chronického 

onemocnění, které nejsou způsobilé 

v  plném rozsahu pečovat o  vlastní 

osobu a domácnost.

Uvědomujeme si, že je to nová ob-

last činností, se kterou nemá naše 

obec zkušenosti. Tyto služby musí 

být vedené odborně, na  profesio-

nální úrovni. Sociální služby fungují 

hlavně ve městech, a proto jsem i já 

požádala o  odbornou metodickou 

pomoc a spolupráci sociální pracov-

nici Domova pro seniory Lanškroun 

Marcelu Knápkovou, DiS.

Pro vytvoření sociálních služeb obce 

je nutné vytvoření Plánu rozvoje so-

ciálních služeb, který je výsledkem 

procesu aktivního zjišťování potřeb 

občanů obce a hledáním způsobů je-

jich uspokojování s využitím dostup-

ných zdrojů a  následné zajišťování 

dostupnosti požadovaných služeb. 

Na základě požadavků občanů obec 

vyhledá nejvhodnější poskytovatele 

těchto služeb s cílem zajistit co nej-

kvalitnější služby co nejlevněji. Nut-

no říci, že tyto služby si občané platí 

dle ceníku.Vím, že pro mnoho seni-

orů je často obtížné si z nízkého dů-

chodu platit tyto služby, na  druhou 

stranu je dost občanů, kteří ani nevě-

dí, že mají nárok třeba na příspěvek 

na péči, který je přímo určen k tomu-

to účelu. Proto bychom Vás prostřed-

nictvím zpravodaje chtěli postupně 

informovat o možnostech, které Vám 

v  nelehké situaci mohou být nápo-

mocny. V tomto zpravodaji nalezne-

te přílohu PŘÍSPĚVEK NA PÉČI, v dal-

ším zpravodaji uveřejníme mimo jiné 

přehled dostupných služeb.  

Erika Kohoutová, místostarostka

SOCIÁLNÍ SLUŽBY

Nové občánky naší obce narozené od září 
loňského roku nejpozději do konce měsíce února 
roku letošního přivítáme v neděli, dne 3. dubna 
2011 od 14.30 hod. na sále Kulturního domu 
v Rudolticích. Rodiče pro své děti obdrží již 
tradičně drobné dárky a fi nanční prémii od obce. 

Slavnostní akt zachytí na svých fotografi ích FOTOATELIÉR 

JIŘINY STRAKOVÉ.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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„KNOFLÍKOVÁNÍ“ NA ZÁMEČKU POKRAČUJE 

Z Londýna přišlo potvrzení pokusu o světový 

rekord a informace, že byla na navlékání knofl í-

ků založena nová kategorie, protože ani ve svě-

tě ještě nikdo knofl íky nenavlékal, jsme úplně 

první a rekord vlastně vytváříme pro všechny, 

kteří se ho potom mohou snažit překonat.

Lidé mi nosí a posílají volné knofl íky a ty zase 

mohu poskytnout všem, kteří chtějí navlékat.

Do soutěží v  navlékání knofl íků se zatím při-

hlásila družstva i z dětských domovů, Dráčata 

z DD Litoměřice, Okurky z DD Znojmo, Človíčci 

ze stacionáře v Ústí nad Orlicí, knofl íky navlé-

kají i děti z DDZŠ z Kostelce nad Orlicí, družstvo 

Knofl íkáři z Náměště na Hané, Šikulové ze spe-

ciální školy v Ústí nad Orlicí, pro kterou začala 

sbírka na novou keramickou pec na loňské 

akci, a nyní už se podařilo sehnat skoro celou 

částku a pec si škola bude brzy moci koupit.

Navlékají i klienti Domova pod hradem Žam-

pach, pro sedm z nich bude výtěžek z aukce 

na letošní Knofl íkiádě. Navlékání je prý velice 

baví, říkali mi to, když jsem se za nimi přijela 

podívat, a bylo vidět, jak velice se snaží, i když 

jim to dá hodně práce.

 

PRO KOHO BUDE SBÍRKA 
PŘI LETOŠNÍM ROČNÍKU 
KNOFLÍKIÁDY

Protože letos při druhém ročníku charitativ-

ní akce Knofl íkiády se budou při aukci i  ji-

nak sbírat fi nanční prostředky na asistenční 

službu pro sedm klientů z domova pro oso-

by s  kombinovaným zdravotním postiže-

ním pod hradem Žampach, zajela jsem do 

domova a díky pomoci vychovatelek se po-

dařilo všech sedm klientů shromáždit a také 

vyfotit. Poprvé jsem se tak setkala se všemi: 

Romanem, Janou, Markem, Tomášem, Jaro-

slavem, Jiřím a  druhým Jaroslavem a  vidě-

la jsem, že prostředky na asistenční službu 

opravdu potřebují.

Pokračování na další straně

Navlékání knofl íků na nový český a nyní už i úplně nový světový rekord úspěšně pokračuje, přihlásila se družstva z dětských 
domovů i družstvo dospělých, Klub onkologických pacientů z Pardubic už prý navlékl přes 10 000 knofl íků. Je jich na pevný 
provázek skrz dírky potřeba navléknout co nejvíce, aby vznikl pořádný rekord, který jen tak někdo nepřekoná.

Z leva: Tomáš Rybička, Jaroslav Trilč, Roman Hordós, Jana Sklenková, Jiří Jílek, Jaroslav Prejsa 
a Marek Kypr. Foto: Krasava Šerkopová

Smotávání návleku (nahoře).

Na největším knofl íku jsou položeny 
ty nejmenší.
Foto: Krasava Šerkopová
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Pokračování z předchozí strany

Když mají jet na rehabilitační nebo ozdrav-

né pobyty pro ně nezbytné, musí je dopro-

vázet asistent. Velice by mě potěšilo, kdyby 

se díky letošní sbírce podařilo pro každého 

klienta získat minimálně 11 000 Kč, které by 

stačily na víc jak sedm dní rehabilitačního 

pobytu, doufám tedy, že se podaří získat 

částku nejméně 77 000 Kč.

NOVÝ ZÁMECKÝ MASKOT 
– KOMINÍČEK – PŘINÁŠÍ 
ŠTĚSTÍ A POMÁHÁ

Jsou to zase dvě sedmičky, protože jak se 

zdá, sedmička, která od začátku provozu 

Zámeček provází, bude asi opravdu šťast-

né zámecké číslo. Tak aby sedmička pro-

vázela i  letošní ročník Knoflíkiády, aby se 

nám také vydařil a hlavně splnil svůj účel. 

Maskotem letošního ročníku

se stal kominíček, výrobek chráněné díl-

ny Ponny Dekor z  České Třebové, s  kterou 

úspěšně spolupracuji od jejího založení, 

a díky jejím výrobkům, které prodávám, zís-

kávám prostředky 

i na zimní provozní náklady Zámečku, o kte-

rý se jako kastelánka starám. Ale protože 

nikdo mi náklady nehradí, ani na ně nepři-

spívá, snažím se získat prostředky, jak to jde.

A při prodeji kominíčků a  dalších pěkných 

výrobků té dílny se mi daří získat i příspěv-

ky pro školu na novou pec. A také mi zákaz-

níci nosí knoflíky na naše rekordy.

 

LOGO KNOFLÍKIÁDY 
– ZÁMECKÝ KNOFLÍK
Logem se nemohlo stát nic jiného než knofl ík, 

vítězové v soutěžích ho dostávají jako medaili.

Čtyři knofl íkové dírky symbolizují čtyři bý-

valé zámecké věže, jedna, která zůstala, je 

uprostřed. Sedm navlečených knofl íků sym-

bolizuje sedm patronů, kteří na akci vystou-

pí bez nároku na honorář, i  šťastné zámecké 

číslo sedm. Mašličky, kterými se svazují ná-

vleky k sobě, jsou symbolem spojené pomoci 

a  účasti dětí a  všech, kteří navlékají knofl íky 

z celé republiky.

„KNOFLÍKOVÁNÍ“ NA ZÁMEČKU POKRAČUJE 

Výklenek s rekordním návlekem. Foto: Krasava Šerkopová

Knofl íky v prvním patře. 
Foto: Krasava Šerkopová
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PATRONŮ 
KNOFLÍKIÁDY II 
BUDE OPĚT SEDM
Patrony, kteří přijedou na Knofl íkiádu, mám 

zatím čtyři ze sedmi: 10-letého zpěváka 

Mirka Kaplana, který úspěšně vystoupil už 

na minulém ročníku, druhým patronem je 

juniorská úřadující mistryně světa v  body-

fi tness Jana Černovská, třetím patronem 

se stala oblíbená country kapela Makadam 

a čtvrtým patronem je úspěšná spisovatel-

ka Irena Fuchsová z Kolína, která na Knofl íki-

ádě pokřtí svoji nejnovější knížku. Ta vyjde 

v květnu s názvem „Když se řekne Fuchsovi-

ny II“ a spisovatelka věnovala 10 svých knih 

do aukce. Do té přispěla i  kapela Poutníci 

z  Brna svými CD a  i další slíbili přispět do 

aukce nějakým zajímavým předmětem. 

Také Vilém Čok, který sice přijet nemůže, 

má vystoupení, ale do aukce přispěje. Mi-

chaela Dolinová také akci podpoří infor-

macemi ve svém pořadu na radiu Regina 

a slíbila, že by přijela jako patron na příští 

ročník Knofl íkiády 2012, který by měl být 

zajímavý i  tím, že se bude konat v  době, 

kdy uplyne přesně 300 let od slavnostního 

předávání postaveného zámku knížatům 

Lichtenštejnským, a  tak by měla mít akce 

rozhodně co nejzajímavější program. 

NA ZÁMEČKU BUDOU 
PRVNÍ SVATBY
Na Zámečku letos vstoupí do svazku man-

želského nejméně tři páry, které si vybraly 

Zámeček a jeho tajemné sklepení jako mís-

to na svoji svatbu. Potěšilo mě, že i přes to, 

že ještě zdaleka není opraven, už začíná 

fungovat tak, jak by to mělo být, a že může 

nabídnout mladým lidem zajímavé prostře-

dí k tak důležitému a slavnostnímu životní-

mu kroku. Budou to úplně první svatby na 

Zámečku, nikde jsem nenašla zmínku, že 

by se na Zámečku někdy v minulosti svat-

ba konala, možné to ovšem je, dokumenty 

nejsou úplné.

ZÁMEČEK SE 
NÁVŠTĚVNÍKŮM LÍBÍ
Tato barokní památka měla v  minulosti pohnutý 

osud, pronásledovaly ji požáry, nakonec z  velkého 

a krásného zámku zbyla jen malá část, věž a část roz-

sáhlých sklepení, která stále ještě není zdaleka opra-

vena. Přes nelehké podmínky se však snažím připravit 

pro návštěvníky, kterých se od slavnostního zahájení 

provozu 7. 7. 2007 přišlo podívat už přes 20 000, za-

jímavou prohlídku, různé výstavky a informace, které 

nikdy známy nebyly. Podle ohlasů i zápisů v zámecké 

návštěvní knize je pro návštěvníky prohlídka zajíma-

vá, mnozí se rádi vracejí podívat, jak pokročily opravy, 

a na nové výstavky a zajímavé informace.

Doufám, že se to nakonec přes všechny překážky 

podaří a Zámeček opraven bude a stane se z něj 

zajímavý turistický cíl, který bude mít co návštěv-

níkům nabídnout.

STÁLE SE SBÍRAJÍ KNOFLÍKY

Na závěr bych chtěla poděkovat všem, kteří do-

nesli na poštu v Rudolticích knofl íky, a chtěla bych 

poprosit všechny, kteří mají doma knofl íky, které 

už nepotřebují, aby je věnovali na náš nový Český 

i světový pokus o rekord. Můžete je donést buď na 

poštu v  Rudolticích, nebo nechat v  konzumu na 

sídlišti Zámeček, nebo případně donést na Záme-

ček. Pokud bych tam nebyla, nechávají se na para-

petu bočního okna vlevo od vchodu.

Za všechny knofl íky, které Vám doma nejsou 

k užitku, ale hodí se na naše rekordy, čím víc knof-

líků tím lépe, předem děkuji. 

TV OIK natočila reportáž o  našem knofl íkování 

i o  tom, že se nám společně se speciální školou 

z  Ústí nad Orlicí, kam chodí děti s  kombinova-

nými vadami z  celého okolí, podařilo přes zimu 

doplnit zbývající částku a  škola v  březnu novou 

keramickou pec, na kterou se začalo sbírat na loň-

ské Knofl íkiádě, opravdu bude moci koupit. Jsem 

ráda že se to podařilo, stálo to nemalé úsilí. Na 

reportáže je možno se od 11. 3. podívat na strán-

kách této regionální televize www.tvoik.cz . Prů-

běžné informace o přípravě Knofl íkiády budou na 

www.novyzamek.info.

Krasava Šerkopová 7. 3. 2011

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:                

Adam Chládek, Rudoltice 124, 
* 7. 12. 2010

Matěj Arban, Rudoltice 625, 
* 14. 12. 2010

Jana Řehořová, Rudoltice 264, 
* 30. 12. 2010

Petr Šindela, Rudoltice 207, 
* 6. 1. 2011

Eliška Vyčítalová, Rudoltice 287, 
* 14. 1. 2011

Matyas Max Vodehnal, 
Rudoltice 622, 
* 12. 2. 2011

Adam Diblík, Rudoltice 263, 
* 22. 2. 2011

Gabriela Jílková, Rudoltice 131, 
* 23. 2. 2011

ÚMRTÍ:                 

Květa Vlčková, Rudoltice 620, 
+ 13. 1. 2011 – 73 let

Emílie Jehličková, Rudoltice 4, 
+ 18. 1. 2011 – 70 let

Miloš Pfeifer, Rudoltice 74, 
+ 27. 1. 2011 – 57 let

JUBILANTI:                 

Josef Divíšek, Rudoltice 621 , 
* 27. 12. 1935 – 76 let

Zdenka Štarmanová, Rudoltice 
621 , * 1. 2. 1941 – 70 let

Květuše Hrdá, Rudoltice 121, 
* 23. 2. 1936 – 75 let

 Miroslav Šána, Rudoltice 80, 
* 10. 3. 1936 – 75 let

Přebírání a počítání knofl íků v kavárně. Foto: Krasava Šerkopová

VÍTE, ŽE K 28. 2. 2011 JE...

•  počet obyvatel 1736

•  počet obyvatel na Zámečku 

708 (v bytových domech) 

a 22 (v rodinných domech)

•  průměrný věk celkem 34,54 let

•  průměrný věk muži 33,37 let

•  průměrný věk ženy 35,73 let

•  počet přihlášených od 1. 1. 2011 

je 30

•  počet odhlášených od 1. 1. je 16

•  počet narozených od 1. 1. je 5

•  počet zemřelých od 1. 1. je 3?



ČÍSLO 1/2011, BŘEZEN12

NÁKLADY NA SČÍTÁNÍ
Poprvé v historii se budou sčítat všechny země 

EU z nařízení Evropské komise v jeden společný 

rok. Náklady na sčítání lidu jsou v České repub-

lice přibližně 250 Kč na osobu (tedy cca 10 EUR 

na jednoho obyvatele, což je při tomto způso-

bu sčítání částka v  Evropské unii obvyklá). Cel-

ková suma v ČR obnáší 2, 5 miliardy Kč.

HISTORIE SČÍTÁNÍ LIDU
Sčítání lidu patří k nejstarším statistickým ak-

cím vůbec. Na našem území se soupisy oby-

vatel tvořily už ve středověku, kdy sloužily 

panovníkům k vojenským a daňovým účelům. 

Zpočátku zahrnovaly pouze část populace. Za 

vůbec nejstarší dochovaný soupis na českém 

území je považován soupis majetku litomě-

řického kostela z  roku 1058, který je součástí 

zakládací listiny knížete Spytihněva II. 

Za významný mezník pak lze označit rok 1753, 

kdy byl vydán patent císařovny Marie Terezie 

o  každoročním sčítání lidu. Novou kapitolu 

v historii sčítání obyvatelstva v habsburské mo-

narchii zahájilo sčítání provedené v  roce 1754. 

Poprvé se konalo současně a jednotně na celém 

území soustátí. Rozsah informací i kvalita dat se 

začala významně zvyšovat od roku 1869, kdy se 

uskutečnilo první moderní sčítání lidu na našem 

území. Jediné sčítání, které se v novodobé his-

torii Československa nekonalo, bylo v roce 1940 

kvůli 2. světové válce. Od r. 1950 se koná Sčítání 

lidu, bytů a domů v ČR každých 10 let.

PROČ SČÍTÁNÍ?
Pevně věříme, že do řady situací, ve kterých se 

výsledky sčítání používají, se vůbec nedosta-

neme (povodně, evakuace při živelných po-

hromách, zásahy hasičů…), ale přesto, člověk 

nikdy neví… K čemu se tedy výsledky používají 

a jak se promítne vyplnění či nevyplnění sčíta-

cího listu do našeho běžného života?

•  HASIČI
Informace ze sčítání lidu budou velmi důleži-

té pro hasiče a další složky integrovaných zá-

chranných systémů. Poskytují informace, kolik 

je v kterém domě bytů, z čeho jsou nosné zdi, 

z  jakého materiálu jsou domy postaveny, na 

jaké přípojky jsou připojeny (např. plyn), jak 

je dům vysoký, kolik má pater. To vše potře-

bují záchranáři znát, aby mohli lidem v daném 

domě co nejrychleji pomoci. Zároveň jsou 

data ze sčítání velmi důležitá při zpracování 

krizových a evakuačních plánů.

•  POVODNĚ
Data ze sčítání jsou důležitým nástrojem 

k  tvorbě protipovodňových opatření a  jsou 

také důležitá při operativních zásazích a eva-

kuacích při všech přírodních živlech. Jenom 

sčítání lidu ukazuje, kolik v kterých oblastech 

žije lidí, jaká je jejich věková struktura a záro-

veň jaké jsou jejich domy a   z  čeho jsou po-

staveny – tedy jak dlouho například dokážou 

řádění přírodního živlu odolat.

•  DOPRAVNÍ OBSLUŽNOST
Podle informací, jak často a kam lidé cestují za 

prací či do školy, se sestavují tzv. mapy dojížď-

ky, podle kterých se plánuje dopravní obsluž-

nost v ČR – tedy kolik je kde potřeba autobusů, 

vlaků či tramvají a jak často mají jezdit.

•  ŠKOLY A ŠKOLKY
Podle dat ze sčítání (a navazujících projekcí 

obyvatel) lze snadno vypočítat, ve kterých 

lokalitách budou v  příštích letech školní či 

předškolní děti a kolik jich bude. Získáme tak 

informace, jaká bude nutná kapacita tříd ve 

školkách a školách případně, kde bude potře-

ba školky otevírat, a kde rozhodně není dobrý 

nápad školku či školu zavřít.

•  PÉČE O SENIORY
Data ze sčítání umožní naplánovat kapacity 

v domovech důchodců, hospicích a dalších so-

ciálních zařízeních pro seniory. Stejně tak podle 

nich může být optimalizována nabídka sociál-

ních služeb pro seniory (např. donášky obědů). 

•  VAKCÍNY PRO OČKOVÁNÍ DĚTÍ
Ministerstvo zdravotnictví podle dat ze sčítání 

plánuje, kolik má objednat očkovacích vakcín 

pro děti v České republice. Data ze sčítání jsou 

klíčová především pro správné počty vakcín. Po-

kud se jich objedná příliš moc, utrácí stát zbyteč-

ně peníze, pokud se jich naopak objedná málo, 

hrozí, že po nějakou dobu nebudou k dispozici. 

•   NABÍDKA A POPTÁVKA 
NA PRACOVNÍM TRHU

Údaje o  sčítání lidu přinesou podrobné infor-

mace, jak je v kterých místech ČR kvalifi kovaná 

pracovní síla. Jsou to velmi důležitá data, kte-

rá fi rmy kombinují s  aktuálními informacemi 

z úřadů práce, když se rozhodují, kde otevřou 

svoji pobočku či závod, aby v daném regionu 

našli zaměstnance s potřebnou kvalifi kací. 

•  PENÍZE Z EU
Evropská unie bude členským zemím nově pře-

rozdělovat unijní peníze a dotace pouze podle 

výsledků sčítání lidu v  roce 2011. Země, která 

dodá nekvalitní, neúplné či chybné údaje, se 

může připravit o desítky milionů eur z evropské 

pokladny. 

•  ČÁST VÝNOSŮ Z DANÍ, 
KTERÁ PŘIPADNE OBCÍM
Ministerstvo fi nancí využívá data ze sčítání (prů-

běžně upravovaná o  aktuální demografi ckou 

statistiku) k  přerozdělení podílu výnosu z  daní, 

který připadne obcím. Čím více osob je v  obci 

sečteno, tím větší má obec nárok na peníze. V ČR 

se zatím tyto fi nance přerozdělují podle trvalého 

bydliště, ale velká část zemí EU už výnosy z daní 

přiděluje obcím podle tzv. faktického bydliště, 

tedy podle toho, kolik lidí žije v dané oblasti sku-

tečně, bez ohledu na to, zda jsou v této lokalitě 

trvale hlášeni. 

•  NAŠI POSLANCI V EU
Evropská unie aktuálně zvažuje, že by podle 

výsledků sčítání lidu 2011 ve všech zemích EU 

přepočítala mandáty v Evropském parlamentu.

•  HLUK
Data ze sčítání jsou důležitá při posuzování hlu-

kové zátěže a  při tvorbě hlukových map, které 

ukazují, jaká část obyvatel je (a nebo v  případě 

nových projektů může být) zasažena nadměrným 

hlukem. Podle těchto map se pak připravují pro-

tihluková opatření a zároveň slouží jako podklad 

pro žádosti o dotace na protihluková opatření. 

•  FAKTICKÉ BYDLIŠTĚ
Poprvé v historii sčítání zjistí tzv. faktické byd-

liště, tedy místo, kde lidé skutečně žijí. Trvalé 

bydliště je v  rámci EU české specifi kum s  vel-

kým problémem – na adrese trvalého bydliště 

se zdržuje stále méně lidí a vůbec už tyto adresy 

neodpovídají tomu, kde lidé skutečně žijí. 

Faktické bydliště je velmi důležitou informací 

pro starosty, kteří tak poprvé ofi ciálně zjistí, 

kolik lidí skutečně v jejich obci bydlí bez ohle-

du na to, zda jsou tam hlášeni. Podle těchto 

dat budou moci plánovat kapacity škol, ško-

lek, zdravotnických zařízení, veřejnou dopra-

vu, občanskou vybavenost…

Ve dnech, kdy bude toto číslo RZ na Vašem stole, bude 
již patrně po „rozhodném okamžiku“, ke kterému 
sčítání proběhne, a to je půlnoc z 25. na 26. března 
2011. Do 14.  dubna však ještě budeme moci pracovat 
na vyplňování sčítacích formulářů. Mnoho informací 
a instruktáží jsme měli možnost získat z médií 
i z vlastních materiálů dodaných do našich domácností. 
Uvádíme pouze několik zajímavostí, které s touto 
unikátní akcí, pořádanou jednou za deset let, souvisejí.
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V rámci EU se bude posuzovat faktické bydliště 

a  podle počtu fakticky bydlících lidí (nikoliv trvale 

hlášených) se také budou rozdělovat evropské do-

tace obcím na stavbu kanalizací, opravu silnic apod. 

•  ŽIVNOSTNÍCI, PODNIKATELÉ 
A FIRMY

Živnostníci, podnikatelé a  fi rmy získají díky sčítání 

velmi dobrý přehled, ve kterých lokalitách budou lidé 

potřebovat jejich služby. Data o  technickém stavu 

domů a bytů a jejich stáří jsou velmi přínosná napří-

klad pro řemeslníky a prodejce zboží potřebného pro 

rekonstrukce, když se rozhodují, kde budou podnikat 

a jaký sortiment zboží lidé v dané oblasti potřebují.

•  NÁRODNOSTNÍ MENŠINY
Sčítání lidu je naprosto klíčové pro národnostní 

menšiny a  jejich práva. Otázka na národnost je ve 

formulářích sčítání lidu sice dobrovolná, ale pokud 

se v některé z obcí přihlásí k určité národnostní men-

šině alespoň 10 % obyvatel, získávají podle zákona 

č. 128/2000 Sb., O obcích a podle zákona 273/2001 

Sb., O právech příslušníků národnostních menšin 

právo na vícejazyčné názvy a označení a obec musí 

zřídit výbor pro národnostní menšiny. Menšiny 

mají v ČR také právo na užívání jazyka národnostní 

menšiny v  úředním styku a  před soudy, právo na 

výchovu a vzdělávání v jazyce národnostní menši-

ny a další. Sčítání lidu a počty přihlášených k dané 

národnostní menšině jsou zásadním ukazatelem při 

prosazování práv národnostních menšin v ČR. 

PÁR ZAJÍMAVOSTÍ 

Na závěr nabízíme několik maličkostí, které 

ovlivňují náš každodenní život, a  možná si 

ani neuvědomujeme, že jde o  servis, který 

vznikl díky sčítání. 

• TELEFONNÍ AUTOMATY  Telecom vy-

užil tato data v obcích ke splnění ustanovení 

zákona o  instalování veřejných telefonních 

automatů v závislosti na hustotě obyvatel. 

• ODPAD  Jedna z fi rem, zabývající se od-

padovým hospodářstvím, využila výsledky ze 

sčítání lidu (konkrétně informace o vytápění 

tuhými palivy) k odhadu množství komunál-

ního odpadu v jednotlivých obcích a v řadě 

měst sloužily informace o způsobu vytápění 

ke zpracování energetických koncepcí. 

• PARKOVIŠTĚ  Data o dojížďce ze Stře-

dočeského kraje do Prahy byla použita k ur-

čení míst a kapacit záchytných parkovišť na 

okrajích hlavního města.

• HLÍDÁNÍ DĚTÍ  Pouze ze sčítání lze zjistit 

počty žen na mateřské dovolené za obce či 

městské části, data se často využívají v Praze 

(ale i  v  jiných regionech) jako podklad pro 

plánování služeb pro maminky s  malými 

dětmi (např. hospodyně docházející do do-

mácností, hlídání dětí…).

Ondřej Kubala

tiskový mluvčí projektu Sčítání lidu, domů a bytů 2011

Vybrala -mm-

Bonduelle, kterou vaše děti zřejmě znají 

z  roztomilých dětských reklam, se spoji-

la s odborníky na výživu a ve spolupráci 

s nimi se rozhodla vytvořit projekt „Škola 

plná zdraví“, který nemá jen komerční 

charakter. Klade si především jeden velký 

cíl, a to výrazně přispět ke zlepšení kva-

lity školního stravování dětí. 

Pro děti v mateřských, základních a střed-

ních školách v České republice a na Slo-

vensku jsme připravili recepty, které plně 

odpovídají normám pro školní stravování 

u  jednotlivých věkových kategorií. Jsou 

zdravé, biologicky velmi hodnotné, pest-

ré a navíc – určitě jim budou chutnat, o to 

se nemusíte bát. Recepty jsou poskláda-

né tak, aby byly na talíři barevné a zajíma-

vé, mají veselé pohádkové názvy, které 

děti určitě zaujmou.

Vedení školy a  jídelna, kde se vaše dítě 

stravuje, se rozhodly do tohoto projektu 

zapojit. Každý den může vaše dítě jíst ve 

školce či škole o poznání zdravěji. 

Pro vás jako pro rodiče máme důležitou 

zprávu: i  vy jste nedílnou součástí toho-

to dlouhodobého projektu a  i vy můžete 

svými cennými zkušenostmi a  přístupem 

přispět k jeho úspěchu. Toto je pár tipů, jak 

se můžete stát součástí úspěšného týmu:

1. Zajímejte se o  to, co vaše dítě ve 

školní jídelně jedlo.

2. Podporujte ho ve výběru nových 

jídel se zeleninou – ptejte se ho na 

nová jídla, zajímejte se, jak mu chutnalo.

3. Ubezpečte ho, že nemusí sníst vše, 

co mu nechutná, ale podpořte ho 

v  tom, aby zeleninu, která mu včera či 

dnes nechutnala, zkusilo příště v nějakém 

jiném jídle.

4. Když vám bude dítě povídat, co ve 

škole jedlo, naslouchejte mu pozor-

ně a reagujte pozitivně. Podporujte kladný 

vztah svého dítěte k jakékoli zelenince.

5. Zajímejte se i o to, jak se ke zdravým 

pokrmům staví jeho kamarádi– jejich 

případný negativní vliv může být velmi sil-

ný. Je třeba mu věnovat pozornost a poku-

sit se ho překrýt svým vlastním příkladem 

– to je ta nejlepší zbraň, kterou máte.

6. Požádejte ve škole o  recepty na 

jídla, která vašemu dítěti ve školní 

jídelně chutnala, a uvařte je i doma. 

Náš společný projekt „Škola plná zdraví“ je 

cesta, po které směřujeme krůček po krůč-

ku k velkému společnému cíli – od prvních 

receptů až k  lepšímu zdraví našich dětí. 

Kdybychom vše převedli do školní rovnice, 

vypadala by asi takto:

DÍTĚ + ZDRAVÝ 
OBĚD VE ŠKOLE 

= zdravější, 
spokojenější dítě 
a lepší stravovací 

návyky na celý život

DOPIS VŠEM 
RODIČŮM DĚTÍ 
ZE „ŠKOLY PLNÉ 
ZDRAVÍ“

Vážení rodiče, fakt, že se 
zdraví našich dětí zhoršuje, 
nelze popřít. To, že až příliš 
rychle stoupá počet 
obézních dětí, to víme též. 
Je tedy na čase, abychom 
proti těmto skutečnostem 
začali bojovat. A to aktivním 
přístupem. Pomůžete 
nám?

Milí rodiče, 
věřím, že přijmete naši snahu a potvrdíte tak i moudro našich babiček o tom, že zdraví je 

potřeba zasít už v dětství. Toto nové dobrodružství bude určitě nejen poučné, ale i zábavné.

S úctou Pavel Suchánek, specialista na výživu a odborný garant projektu

Zaslala Marcela Jílková, vedoucí školní jídelny
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ADVENTNÍ 
RADOVÁNKY
Dobu adventní jsme si připomněli vy-

stoupením celé základní a  mateřské školy 

v  rudoltickém kostele sv. Petra a  Pavla. Na 

konci listopadu se uskutečnilo ve školní 

družině adventní posezení rodičů s  dětmi. 

Společně vyrobili adventní věnce a jiné vá-

noční dekorace. V pátek 3. 12. 2010 probě-

hl ve všech třídách ZŠ a MŠ Čertovský den. 

Děti plnily různé úkoly s čertovskou a miku-

lášskou tematikou.

PAN PREZIDENT 
A VLASTIVĚDNÝ VÝLET
V době předvánoční jsme podnikli vlasti-

vědný výlet pro 5. třídu ZŠ za kulturními pa-

mátkami do Prahy. Asi největším zážitkem 

pro všechny bylo, že jsme viděli na vlastní 

oči pana prezidenta Václava Klause s  jeho 

paní a také velkou výměnu hradní stráže.

V MŠ zas naplánovali na tento čas Vánoční vý-

ukový program, v němž se děti hravou formou 

seznámily se symboly, zvyky a tradicemi Vánoc.

VÁNOČNÍ ZVONKOVÁNÍ 
A NADÍLKA LESNÍM
ZVÍŘÁTKŮM 
A když už byly Vánoce přede dveřmi, probíhaly 

ve všech třídách ZŠ a MŠ vánoční besídky. Třída 

Berušek z MŠ si udělala netradiční besídku, na-

zvanou „Vánoční zvonkování“, do níž se zapojili 

i samotní rodiče. Děti ze ZŠ se vydaly nejdříve 

na vycházku do lesů v okolí školy, aby nadělily 

lesním zvířátkům různé dobroty. A aby nebylo 

zvířátkům smutno, postavily jim kamarády – 

sněhuláky. Po návratu do školy pokračovaly ve 

všech třídách vánoční besídky.

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK VE 
VELKÉM VRBNĚ
Skončil kouzelný vánoční čas, nastal nový 

kalendářní rok 2011 a s ním plno očekávání, co 

nám tento rok asi přinese. Čtvrťákům a páťákům 

z naší ZŠ nadělil hned od 2. ledna do 8. ledna 

2011 lyžařský výcvik ve Velkém Vrbně. Počasí 

jim vyšlo, dobrá nálada vydržela. Vrátili se zdraví 

a spokojení.

FALEŠNÝ SNĚHULÁK
V MŠ ve třídě Berušek se 13. 1. 2011 zase spo-

lečně sešli rodiče s  dětmi. Počasí jim ale moc 

nepřálo, nebyl žádný sníh, aby si mohli postavit 

třeba sněhuláka, a tak se rozhodli, že si sněhulá-

ka udělají alespoň z vaty.

S PIPI DLOUHOU 
PUNČOCHOU
Měsíc únor je dobou zápisů dětí do 1. tříd. Na 

naší ZŠ proběhl zápis nastávajících prvňáčků 

ve středu 2. února 2011, a to opět v duchu Pipi 

Dlouhé punčochy. Při plavbě lodí a  putování 

k  různým ostrovům je čekaly nezapomenu-

telné zážitky plné dobrodružství. O zlaťáky za 

splněné úkoly a o další poklady přišlo bojovat 

celkem 22 předškoláčků.

CO SE DĚJE V ZŠ A MŠ RUDOLTICE
Jak ten čas letí. Před nedávnem jsme přivítali v naší rudoltické školičce nové žáčky a už nastal čas, kdy přišli k zápisu 
další předškoláci. A jak ten čas běží, tak se také v naší ZŠ a MŠ pořád něco děje. I když už se jaro kvapem blíží, dovolte 
mi, abych se poohlédla ještě zpět, co vše jsme s našimi dětmi prožili se začínající zimou.

Karneval. Foto: Dana Frebortová
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Zápis. Foto: Dana Frebortová

Zápis. Foto: Dana Frebortová

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ
KARNEVAL
V měsíci únoru naše ZŠ a MŠ pořádala Dětský maškarní 

karneval, který letos nebyl součástí rudoltického 

masopustu. I přes velkou nemocnost v nižších třídách 

ZŠ byla na karnevalu, který se konal 19. 2. 2011, vysoká 

účast jak masek, tak dospělých. Více o karnevalu píše 

paní učitelka Mgr. Blanka Valíková:

K velké radosti všech pořadatelů karneval navštívi-

lo více než sto masek, pod kterými se skrývali malí 

i velcí návštěvníci. Celý karneval provázel svým slo-

vem p. Jasanský z České Třebové, který velmi přispí-

val k příjemné atmosféře v sále na obecním úřadě. 

Během karnevalu byla pro děti připravena řada sou-

těží, her i bohatá tombola.

Touto formou bychom chtěli poděkovat 
všem sponzorům za jejich podporu. 
Naše poděkování patří dobrovolnicím, 
většinou z řad bývalých žákyň školy, které 
ochotně nabízely pomoc během 
karnevalu i po něm.

Zářivé oči dětí i jejich nadšení nás ujistily, 

že se letošní karneval vydařil.

            Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice

               Mgr. Jana Hejkrlíková

Karneval. Foto: Dana Frebortová

Zápis. Foto: Dana Frebortová
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Tříkrálová sbírka organizovaná 
Oblastní charitou Ústí nad Orlicí 

přinesla opět vyšší výtěžek než loni. 
V celém orlickoústeckém regionu 

se vykoledovalo 1.900.300,- Kč do 
436 pokladniček. Díky stovkám 

koledníků a dobrovolníků tak Oblastní 
charita Ústí nad Orlicí vykoledovala 

ve svém regionu nejvyšší částku 
v Diecézi Hradec Králové.

Jsme rádi, že Tříkrálová sbírka si získala 

důvěru občanů a upřímně děkujeme 

všem, kdo se podíleli na její organizaci 

a podpoře - koledníkům, vedoucím 

skupinek, duchovním správcům farností, 

zástupcům městských a obecních úřadů, 

vedoucím skautských středisek atd.

Velmi děkujeme všem, kdo koledníky 

přijali, kdo se nechali obdarovat 

přáním štěstí, zdraví a kdo svým 

finančním darem projevili solidaritu 

s potřebnými. Díky všem zúčastněným 

mohla být sbírka uskutečněna 

v takovém rozsahu.

Také v celostátním měřítku byl 

zaznamenán rekordní výsledek TS – 

72,5 mil. Kč. „Z té závratné fi nanční částky, 

ale především z vlny solidarity a podpory, 

kterou Tříkrálová sbírka u české veřejnosti 

probouzí, se až tají dech. Je pro nás 

nesmírnou ctí, že si lidé práce Charity tak 

považují a cení, ale současně je pro nás 

velkou odpovědností, aby peníze byly 

účelně využity,“ říká ředitel Charity ČR 

Oldřich Haičman.

Tříkrálová sbírka 2011

TISKOVÁ ZPRÁVA OBLASTNÍ CHARITY ÚSTÍ NAD ORLICÍ ZE DNE 2. 2. 2011

Fota: Krasava Šerkopová

Oblastní charita Ústí nad Orlicí může disponovat 

se 65 % z vybrané částky. Tento obnos chce 

v r. 2011 použít k těmto záměrům:

I v Rudolticích si Tříkrálová sbírka za těch 8 let, kdy se zde 

koleduje, získala své příznivce. Štědří rudoltičtí dárci letos 

přispěli 18 966 Kč, z toho na sídlišti Zámeček 4 932 Kč, 

za což jim patří upřímné poděkování. Dále děkujeme 

dobrovolníkům z římskokatolické farnosti a na Zámečku 

paní Krasavě Šerkopové a Michaele Vetiškové s koledníky 

ze sídliště, které se tam realizace sbírky ujaly.

Iva Marková, Oblastní charita Ústí nad Orlicí  

Marcela Macháčková, koordinátorka 

TKS v Rudolticích

1. zakoupení automobilu pro charitní ošetřovatelskou službu 

a domácí hospicovou péči

2. materiálové vybavení nového centra sociálních služeb 

v Lanškrouně

3. provozní náklady občanské poradny, osobní asistence 

a Rodinného centra Horní Sloupnice

4. výměna oken a opravy budovy Centra pod střechou v Letohradě

5. fond na rozvoj nových a rozšíření stávajících projektů 

6. přímá pomoc 

7. 5 % na zakoupení školního autobusu pro chudé děti v indickém 

Mansapuru



2. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU

 Fota: Krasava Šerkopová, Richard Kohout, Vladimír Provazník, Dagmar Brýdlová. Více fotografi í naleznete na www.rudoltice.cz
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USNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/06/12/10

1. Rada obce Rudoltice schvaluje 
navržený program jednání:

a)  Zadání změny č. 2 Územního plánu obce 

Rudoltice

b)  Dohoda o započtení pohledávek 

a závazků

c)  Bytový fond obce 

d)  Odpadové hospodářství obce

(EKOLA - dodatky ke smlouvám, Centrální 

sběrný dvůr Lanškroun)

e)  Odměny členů a předsedů komisí rady 

obce; Rudoltický zpravodaj

f)  Dlouhodobý pronájem obecního 

pozemku

g)  Příspěvek Fondu ohrožených dětí

h)  Určení zástupců obce ve školské radě

i)  Žádost o povolení výjimky z počtu dětí v MŠ

j)  Jmenování inventarizační komise

k)  Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice

l)  Lesní hospodářství obce (prodej dříví 

na pni)

2. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

Zadáním změny č. 2 Územního plánu obce 

Rudoltice, zpracovaného pořizovatelem 

Městským úřadem v Lanškrouně.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit 

Zadání změny č. 2 Územního plánu obce 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na uzavření dohody o započtení 

pohledávek a závazků mezi společností 

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

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dohody o započtení pohledávek a závazků 

mezi společností VISION Rudoltice s.r.o. 

a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

4. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

p. J. R., Rudoltice XXX, o příspěvek na 

úhradu drobné opravy v sociálním bytě.

Rada obce Rudoltice rozhodla žádosti 

nevyhovět.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit žadateli rozhodnutí rady obce.

Termín realizace: 10. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

5. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Dodatku č. 1 k Nájemní smlouvě č. 611/6, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a pověřuje starostku obce k podpisu tohoto 

dodatku.

Termín realizace: 10. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

6. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Dohody o ukončení nájmu k bytu č. 

616/12, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení a pověřuje starostku obce 

k podpisu této dohody.

Termín realizace: 10. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

7. Rada obce Rudoltice projednala návrhy 

dodatků č. 1, 4, 9 a 11 ke smlouvám 

o dílo, uzavřeným mezi obcí Rudoltice 

a společností EKOLA České Libchavy s.r.o.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 Smlouvy o dílo na služby 

spojené s odstraňováním odpadu mezi 

Obcí Rudoltice jako objednatelem 

a EKOLA České Libchavy jako 

zhotovitelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 4 Smlouvy o dílo na svoz 

a odstraňování komunálního odpadu 

z odpadových nádob mezi Obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 9 Smlouvy o dílo na sběr 

a odstraňování nebezpečných složek 

komunálního odpadu mezi Obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 11 Smlouvy o dílo na služby 

spojené s tříděním odpadu mezi Obcí 

Rudoltice jako objednatelem a EKOLA 

České Libchavy jako zhotovitelem, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto dodatků.

Termín realizace: 10. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

Rada obce Rudoltice schvaluje Prohlášení 

k projektu „Centrální sběrný dvůr 

Lanškroun“, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

8. Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice stanovit 

měsíční odměnu za výkon funkce 

předsedy komise rady obce odměnu 

ve výši 400 Kč měsíčně. Odměna bude 

poskytována ode dne zvolení do funkce 

předsedy komise.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice stanovit 

měsíční odměnu za výkon funkce člena 

komise rady obce odměnu ve výši 300 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode 

dne zvolení do funkce člena komise.

9. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh na uzavření dohody o provedení 

práce na redakční práce na Rudoltickém 

zpravodaji.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Dohody o provedení práce mezi obcí 

Rudoltice a Mgr. M. M., bytem XXX na 

redakční práce na Rudoltickém zpravodaji, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

Termín realizace: 10. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s žádostí MgA. P.K. o dlouhodobý 

pronájem p.p.č. 4290 a části p.p.č. 

4245/1 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve 

vlastnictví obce a odkládá projednání 

žádosti MgA. P. K. na některé z dalších 

zasedání rady.

11. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí Fondu ohrožených dětí o fi nanční 

příspěvek a rozhodla poskytnout příspěvek 

ve výši 1 000 Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

zaslat fi nanční příspěvek ve výši 1 000 

na bankovní účet FOD nejpozději do 

15. 12. 2010. 

Termín realizace: 15. 12. 2010

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní

12. Rada obce Rudoltice jmenuje v souladu 

s ust. § 102 odst. 2 písm. c) zák. č. 128/2000 

Sb., v platném znění, a dále v souladu s ust. 

§ 167 odst. 2 zák. č. 561/2004 Sb., v platném 

znění, členy Školské rady zřízené při ZŠ 

a MŠ Rudoltice na funkční období 3 let 

následující osoby:

• p. Lenku Bártlovou, starostku obce

• p. Eriku Kohoutovou, místostarostku obce

• p. Daniela Žáčka, člena rady obce

13. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ředitelky ZŠ a MŠ Rudoltice o povolení 

výjimky z počtu dětí ve třídách MŠ 

Rudoltice.

Rada obce Rudoltice rozhodla žádosti 

vyhovět a povolit výjimku z počtu dětí 

ve třídách MŠ Rudoltice, a to na počet 

27 dětí v jedné třídě a 28 dětí ve druhé 

třídě, to vše za předpokladu, že nedojde 

ke zhoršení kvality vzdělávací činnosti 

školy a budou splněny podmínky 

bezpečnosti a ochrany zdraví.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu sdělit písemnou formou rozhodnutí 

rady ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice.

Termín realizace: 10. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCEUSNESENÍ RADY OBCE 

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/10/01/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Rozhodnutí KÚ PK – Dodatek č. 1 

k veřejnoprávní smlouvě č. 1/2009

b)  Dodatek k dohodě o odborné pomoci 

(Městská knihovna Lanškroun)

c)  Bytový fond obce

d)  ZŠ a MŠ Rudoltice

e)  Žádost o prominutí nájmu – Kreativní 

dílny

f )  Žádost o udělení souhlasu s užitím 

znaku obce (AKTIV OPAVA s.r.o.)

g)  Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO 

Lanškrounsko)

h)  Nemovitý majetek 

•  žádost o bezúplatný převod TJ SOKOL;

•  vypořádání místní komunikace; 

•  lesní pozemky (nabídka p. J. R.)

i)  Novela Nařízení vlády č. 27/2003 Sb. 

– odměny členů zastupitelstev obcí

j)  Výběrové řízení na zpracování PD na 

rekonstrukci budov ZŠ a MŠ Rudoltice, 

ŠJ + smlouva o technické pomoci 

a poradenství (Zelená úsporám)

k)  Veřejné osvětlení Zámeček – projekt, 

geodetické zaměření, revize elektro

l)  Projekt na dokončení podkroví 

budovy OÚ

m)  Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011 

(KONZUM o. d. Ústí nad Orlicí)

2. Rada obce Rudoltice bere na 

vědomí Rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje, č. j. KrÚ 91207/2010 

ze dne 22. 11. 2010, kterým byl udělen 

souhlas se změnou veřejnoprávní 

smlouvy č. 1/2009, týkající se zajištění 

výkonu některých činností MP Lanškroun 

na území obce Rudoltice, uzavřené dne 

3. 11. 2009 pod č.j. KrÚ 50900/2009 mezi 

Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice.

3. Rada obce Rudoltice projednala 

Dodatek k dohodě o odborné pomoci 

mezi obcí Rudoltice a Městskou 

knihovnou Lanškroun ze dne 

13. 12. 2007, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla uzavření 

tohoto dodatku schválit.

Rada obce pověřuje starostku obce 

k podpisu tohoto dodatku.

Termín realizace: 14. 1. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

4. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informace starostky obce ohledně 

ukončení nájemního vztahu společnosti 

FOREZ s.r.o. k bytovým jednotkám č. 

265/10 a 265/13 a z toho důvodu revokuje 

své usnesení č. RO/13/12/10 – bod č. 

3, týkající se jmenovaných bytových 

jednotek.

Rada obce Rudoltice projednala 

návrh Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě 

o provádění správy domů ze dne 4. 7. 2008.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Dodatku č. 3 k Příkazní smlouvě 

o provádění správy domů ze dne 4. 7. 2008, 

mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem a RK 

Mouřenín, spol. s r.o. jako správcem domů, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Termín realizace: 31. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

4. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s Rozpočtovým opatřením Pardubického 

kraje č. 10038, č. 10048 a č. 218 a dále 

s Rozpočtovým opatřením obce Rudoltice 

č. 9/2010.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit 

Rozpočtové opatření Pardubického kraje 

č. 10038, týkající se neinvestiční dotace 

na volby do ZO a 1/3 Senátu PČR, dále 

Rozpočtové opatření Pardubického kraje 

č. 10048, týkající se neinvestiční dotace na 

sčítání lidu a Rozpočtové opatření č. 218, 

týkající se neinvestiční dotace na obnovu 

a výchovu porostů, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 

9/2010, týkající se dotace na pěstební činnost, 

na sčítání lidu, příspěvku DSO Lanškrounsko, 

přesunů ve výdajových položkách a převodu 

z hospodářské činnosti obce, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

žádosti o poskytnutí dotace z rozpočtu 

Pardubického kraje na požární techniku 

a věcné prostředky požární ochrany 

jednotky sboru dobrovolných hasičů obce 

na rok 2011, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a rozhodla podání žádosti schválit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce žádost o poskytnutí dotace podat 

Krajskému úřadu Pardubického kraje 

nejpozději do 31. 12. 2010.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/27/12/10

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

Odměny ředitelky ZŠ a MŠ

2. Rada obce schvaluje přidělit ředitelce ZŠ 

a MŠ Rudoltice Mgr. Lence Havlenové roční 

odměnu ve výši XXX Kč hrubého s tím, že 

rada obce doporučuje nerozdělené fi nanční 

prostředky rozdělit mezi zaměstnance ZŠ 

a MŠ Rudoltice.

14. Rada obce Rudoltice jmenuje 

v souladu se zák. č. 128/2000 Sb., o obcích, 

v platném znění a zák. č. 563/1991 Sb., 

o účetnictví, v platném znění, k provedení 

řádné inventarizace majetku obce 

k  31. 12. 2010 inventarizační komisi 

v následujícím složení:

• předsedkyně komise: Iva Stránská

•  členové komise: Daniel Žáček, Michaela 

Zvárová

15. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Jednacího řádu Zastupitelstva 

obce Rudoltice, který bude předložen 

zastupitelstvu obce ke schválení.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice ke schválení 

Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/13/12/10

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

•  Dodatek č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 

č. 1/2009

• Bytový fond obce

•  Rozpočtová opatření obce 

a Pardubického kraje

•  Žádost o poskytnutí dotace z rozpočtu 

PK pro JSDH obce na rok 2011

2. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

stanoviskem Rady města Lanškroun ze 

dne 6. 12. 2010 k návrhu Dodatku č. 1 

Veřejnoprávní smlouvy č. 1/2009 o výkonu 

některých činností obecní policie, schválený 

Radou obce Rudoltice dne 29. 11. 2010 pod 

bodem č. 7 usnesení č. RO/29/11/10.

Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení 

ohledně Dodatku č. 1 Veřejnoprávní 

smlouvy č. 1/2009 o výkonu některých 

činností obecní policie, evidované pod 

bodem č. 7 usnesení č. RO/29/11/10.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Dodatku č. 1 Veřejnoprávní smlouvy 

č. 1/2009 o výkonu některých činností 

obecní policie mezi městem Lanškroun 

a obcí Rudoltice s dobou trvání smlouvy na 

dobu určitou do 31. 3. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Termín realizace: 17. 12. 2010

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka

3. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č. 627/1, 265/10 a 265/13, 

jež jsou nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a pověřuje starostku obce k podpisu 

těchto nájemních smluv.



ihned, jakmile bude SFDI kladně 

rozhodnuto o poskytnutí dotace z jeho 

rozpočtu v roce 2011.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí TJ SOKOL Rudoltice o bezúplatný 

převod, popř. prodej 800 m2 p. p. č. 4487 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna a doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit záměr 

prodeje části p. p. č. 4487 v rozsahu, grafi cky 

znázorněném v příloze tohoto usnesení.

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nařízením vlády č. 375/2010 Sb., ze 

dne 7. 12. 2010, kterým se mění nařízení 

vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za 

výkon funkce členům zastupitelstev, ve 

znění pozdějších předpisů, a doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit 

v souladu s tímto nařízením změnu výše 

odměn neuvolněným členům zastupitelstva 

obce s účinností od 1. 1. 2011.

11. Rada obce Rudoltice schvaluje 

vyhlášení výběrového řízení na veřejnou 

zakázku malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace rekonstrukce 

budov Základní školy a mateřské školy 

a jídelny, Rudoltice“ dle zadávacích 

podmínek, jež jsou nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje VISION 

Rudoltice s.r.o. zajištěním výběrového řízení 

jménem obce Rudoltice.

Rada obce Rudoltice schvaluje pro 

výběrové řízení „Zpracování projektové 

dokumentace rekonstrukce budov Základní 

školy a mateřské školy a jídelny, Rudoltice“ 

hodnotící komisi v následujícím složení:

•  Předseda komise: Ing. Jan Tejkl

•  Členové komise: Jiří Just, Libor Dostál

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Smlouvy o technické pomoci a poradenství 

ohledně přípravy akce „Rekonstrukce 

budov ZŠ a MŠ s jídelnou v obci Rudoltice“ 

a rozhodla schválit uzavření Smlouvy 

o technické pomoci a poradenství, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi 

p. Zdeňkou Novotnou, Křib 1811, Česká 

Třebová jako zhotovitelem a obcí Rudoltice 

jako objednatelem.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 14. 1. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

12. Rada obce Rudoltice schvaluje 

vypracování projektové dokumentace 

k veřejnému osvětlení v lokalitě Zámeček.

Rada obce Rudoltice schvaluje provedení 

geodetického zaměření veřejného osvětlení 

v lokalitě Zámeček – 1. – 3. etapa.

Rudoltice dne 16. 12. 2010, a rozhodla 

vyřazení navrhovaného majetku schválit 

a zkonstatovat, že obec Rudoltice jako 

zřizovatel ZŠ a MŠ Rudoltice o vyřazený 

majetek nemá zájem.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 21. 12. 2010 

o navýšení rozpočtu v roce 2011 a rozhodla 

schválit zakoupení židlí a stolu do mateřské 

školy dle výběru ZŠ a MŠ s tím, že vyzývá 

ředitelku ZŠ a MŠ Rudoltice k předložení 

konkrétního návrhu na typ nábytku 

včetně výrobce, a to nejpozději do 

31. 1. 2011.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce neprodleně písemně sdělit ředitelce 

ZŠ a MŠ Rudoltice rozhodnutí rady obce.

Termín realizace: 14. 1. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

6. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o prominutí nájmu za užívání sálu KD pro 

účely „Kreativních dílen v Rudolticích“ 

a rozhodla žádosti vyhovět a schválit 

bezplatný pronájem sálu KD, popř. 

bytu pro nenadálé události v budově 

KD – čp. 95 pro účely „Kreativních dílen 

v Rudolticích“ pod vedením Dagmar 

Brýdlové, a to na období od 1. 1. 2011 do 

30. 4. 2011.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

písemně sdělit žadatelce Mgr. Dagmar 

Brýdlové rozhodnutí rady obce.

Termín realizace: 14. 1. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

7. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

společnosti AKTIV OPAVA s.r.o. o udělení 

souhlasu s užitím znaku obce a rozhodla 

žádosti vyhovět a udělit souhlas s užitím 

znaku obce Rudoltice na reklamních 

předmětech „BUTON“ za podmínky, že 

barevné a výtvarné provedení znaku 

nelze měnit a je zakázáno jejich užívání 

způsobem, kterým by se projevovala 

neúcta k tomuto symbolu.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit žadateli rozhodnutí o žádosti 

a poskytnout žadateli znak obce 

v elektronické podobě.

Termín realizace: 14. 1. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

8. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí DSO Lanškrounsko o poskytnutí 

investičního příspěvku svazku obcí 

Lanškrounsko ve výši 1 000 000 Kč na 

fi nancování cyklostezky Lanškroun – 

Česká Třebová v roce 2011 a doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice žádosti 

vyhovět a poskytnout investiční příspěvek 

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 10. 12. 2010 

k bytové jednotce č. 610/13, ze dne 

22. 12. 2010 k bytové jednotce č. 609/9 

a 606/1, které jsou nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a ukládá obecnímu úřadu ve 

spolupráci se správcem bytového fondu 

zajištění nových nájemníků s ohledem na 

zákonem stanovenou výpovědní lhůtu.

Zodpovídá: Petra Šustrová, pracovnice 

obecního úřadu

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 

fondem obce ke dni 10. 1. 2011, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dohody o slevě z nájemného za byt č. 

602/8, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje přidělení 

bytu žadatelům dle seznamu, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a ukládá obecnímu úřadu sdělit 

neprodleně žadatelům stanovisko rady 

obce k jejich žádostem a dále zajistit 

provedení potřebných úkonů k uzavření 

nájemní smlouvy v okamžiku uvolnění bytu 

dle požadavku v jednotlivých žádostech.

Zodpovídá: Petra Šustrová, pracovnice 

obecního úřadu

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

sdělení JUDr. Marie Filipové, notářky 

v Ústí nad Orlicí ze dne 28. 12. 2010, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, ve věci 

dědictví po panu V. F., posledně bytem XXX, 

zemřelém dne XXX.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 610/5, 

602/5, 609/4, 603/1, 603/3, 624/5, 616/2, 

617/13, 613/12; uzavření dodatku č. 2 

k nájemní smlouvě č. 619/5, 615/1 a 603/13 

a uzavření dodatku č. 3 k nájemní smlouvě 

č. 607/12 a pověřuje starostku obce 

k podpisu těchto dodatků.

Termín realizace: 14. 1. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

odpisového plánu Konvektomatu Retigo, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

předložený zřizovateli ředitelkou ZŠ a MŠ 

Rudoltice dne 16. 12. 2010, a rozhodla 

odpisový plán schválit.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

inventarizační komise ZŠ a MŠ Rudoltice 

na vyřazení majetku na rok 2010, jež 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

předložený zřizovateli ředitelkou ZŠ a MŠ 

USNESENÍ RADY OBCE 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Termín realizace: 15. 2. 2011 

Zodpovídá: Mgr. Lenka Havlenová, 

ředitelka ZŠ a MŠ Rudoltice

Rada obce Rudoltice projednala žádosti 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 19. 1. 2011 

o navýšení rozpočtu v roce 2011 na 

dovybavení školní družiny o částku 66 000 

Kč a dovybavení mateřské školky o částku 

9 000 Kč a rozhodla žádostem nevyhovět 

z důvodu nezařazení požadavků do 

mimořádných výdajů v rámci rozpočtu ZŠ 

a MŠ Rudoltice na rok 2011. 

Rada obce Rudoltice schvaluje ZŠ a MŠ 

Rudoltice prominutí platby nájmu za užití 

sálu při pořádání maškarního karnevalu dne 

19. 2. 2011.

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 19. 1. 2011 

o sponzorský dar na maškarní karneval, 

pořádaný školou dne 19. 2. 2011, 

a rozhodla žádosti vyhovět a schválit 

uzavření darovací smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako dárcem a ZŠ a MŠ Rudoltice 

jako obdarovaným, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

poskytnutí fi nančního daru ve výši 500,- Kč 

na maškarní karneval.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této darovací smlouvy.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

uvedený fi nanční dar ZŠ a MŠ Rudoltice 

vyplatit.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní

6. Rada obce Rudoltice schvaluje prominutí 

platby nájmu za užití sálu při pořádání 

plesů v roce 2011, a to organizacím: 

TJ SOKOL Rudoltice – dne 22. 1. 2011, 

SDH Rudoltice – dne 26. 2. 2011.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

poskytnutí příspěvku místním 

organizacím v souvislosti s pořádáním 

plesů v obci v roce 2011, a to TJ SOKOL 

Rudoltice a SDH Rudoltice – každé 

z organizací ve výši 500,- Kč.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce uvedený příspěvek jmenovaným 

organizacím vyplatit.

Termín realizace: 10. 2. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní

7. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Klubu důchodců obce Rudoltice 

o příspěvek na provoz klubu v roce 2011 

a rozhodla žádosti vyhovět a poskytnout 

Klubu důchodců obce Rudoltice příspěvek 

na provoz pro rok 2011 ve výši 7 000 Kč.

3. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č.265/2, 265/10, 602/11, 

610/1, 610/13, 607/1, 623/7, 615/1, 603/2, 

610/2, 617/10 a dodatku č. 1 k nájemní 

smlouvě č. 621/1, 621/2, 621/3, 621/4, 

621/6, 621/8, 621/9, 621/10, 607/4, 613/11, 

617/2 a dodatku č. 2 k nájemní smlouvě 

č. 615/3, 615/4, 615/5, 615/8, 615/9, 615/10, 

615/11, 615/13 a pověřuje starostku obce 

k podpisu těchto dodatků. 

Termín realizace: 1. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

Rada obce Rudoltice schvaluje 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, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení 

a jehož předmětem je rozšíření seznamu 

nemovitostí o byt č. 13 v budově čp. 265.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala 

doporučení Osadního výboru pro bytové 

záležitosti a schvaluje přidělení bytu 

žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a ukládá 

obecnímu úřadu sdělit neprodleně 

žadatelům stanovisko rady obce k jejich 

žádostem a dále zajistit provedení 

potřebných úkonů k uzavření nájemní 

smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle 

požadavku v jednotlivých žádostech.

Zodpovídá: Petra Šustrová

4. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

Smlouvou o dílo č. j. SR 025/2006 ze dne 

12. 12. 2006, uzavřenou mezi obcí Rudoltice 

jako objednatelem a STAVBY Rudoltice, 

přísp. organizace jako zhotovitelem.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. j. SR 

025/2006 ze dne 12. 12. 2006, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a rozhodla jeho uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

5. Rada obce Rudoltice projednala žádost 

ZŠ a MŠ Rudoltice ze dne 19. 1. 2011 

o navýšení rozpočtu v roce 2011 a rozhodla 

schválit nákup nábytku do mateřské školy 

dle výběru ZŠ a MŠ v  maximální výši 

40 000 Kč s tím, že vyzývá ředitelku ZŠ 

a MŠ Rudoltice k předložení konkrétního 

návrhu na typ nábytku včetně výrobce.

Rada obce Rudoltice pověřuje společnost 

VISION Rudoltice s.r.o. technickým 

zajištěním těchto úkonů včetně revize 

elektro v co nejkratší možné době.

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION 

Rudoltice s.r.o.

1. Rada obce Rudoltice projednala projekt 

na dokončení rekonstrukce podkroví 

budovy obecního úřadu a schvaluje 

její realizaci do výše schválené položky 

rozpočtu obce na rok 2011.

14. Rada obce Rudoltice se seznámila se 

Smlouvou o poskytování dotace z rozpočtu 

obce na úhradu nákladů souvisejících 

s provozem prodejny č. 10-205 Rudoltice ze 

dne 14. 11. 2006.

Rada obce Rudoltice se seznámila se žádostí 

KONZUM, o. d. Ústí nad Orlicí o poskytnutí 

dotace z rozpočtu obce ve výši 100 000 Kč na 

rok 2011 a na základě přehledu dosažených 

tržeb prodejny č. 10-205 Rudoltice v roce 

2010 doporučuje Zastupitelstvu obce 

Rudoltice neinvestiční dotaci poskytnout.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/31/01/11

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Lesní hospodářství

b) Bytový fond obce

c)  Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo SR 

025/2006

d) ZŠ a MŠ Rudoltice

e)  Sponzorské dary pořadatelům plesů v obci

f) Klub důchodců v Rudolticích

g) Pojištění nemovitostí ve vlastnictví obce

h) Kronikář obce

i) Zpráva o trestné činnosti za rok 2010

j)  Odpadové hospodářství – zahrádkářská 

kolonie, dodatek ke smlouvě

k)  Výběrové řízení na projekt rekonstrukce 

budov ZŠ a MŠ (Zelená úsporám)

l)  Smlouva o nájmu nebytových prostor 

v budově OÚ (kuchyň, jídelna s přísl.)

m)  Smlouva o poskytování závodního 

stravování 

n)  Nabídka divadelního představení 

ochotnického divadla z ČT

o)  Žádost o užití znaku obce (Nakladatelství 

S&D, spol. s r.o.)

p) Finanční vypořádání k 31. 12. 2010

•  mezi příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ 

Rudoltice a zřizovatelem

•  mezi příspěvkovou organizací Stavby 

Rudoltice a zřizovatelem

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

sdělení správce obecních lesů p. Zdeňka 

Papíka ml. o ustoupení od záměru prodeje 

dřeva formou dražby na PNI.

USNESENÍ RADY OBCE 



Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

14. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh smlouvy o poskytování závodního 

stravování mezi obcí Rudoltice jako 

odběratelem a Janou Havelkovou, Ostrov 

100, jako dodavatelem, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je zajištění zaměstnancům 

odběratele jedno hlavní jídlo v pracovní 

dny, a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

15. Rada obce Rudoltice projednala 

nabídku divadelního představení s názvem 

„Věno slečny Laury“ v podání ochotnického 

divadla z ČT a souhlasí s jeho realizací 

v prostorách KD dne 4. 3. 2011. Obec uhradí 

dopravu + večeři účinkujícím.

16. Rada obce Rudoltice projednala 

žádost Nakladatelství S&D, spol. s  r. o. 

o udělení souhlasu s užitím znaku obce 

a rozhodla žádosti vyhovět a udělit 

souhlas s užitím znaku obce Rudoltice 

ve „Velké turistické encyklopedii 

Pardubického kraje“ za podmínky, že 

barevné a výtvarné provedení znaku 

nelze měnit a je zakázáno jeho užívání 

způsobem, kterým by se projevovala 

neúcta k tomuto symbolu.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce sdělit žadateli rozhodnutí o žádosti 

a poskytnout žadateli znak obce 

v elektronické podobě.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

17. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s rozpisem příspěvků, poskytnutých v roce 

2010 z rozpočtu obce příspěvkovým 

organizacím zřízených obcí, tj. ZŠ a MŠ 

Rudoltice a STAVBY Rudoltice.

Rada obce Rudoltice projednala 

fi nanční vypořádání k 31. 12. 2010 mezi 

příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice 

a zřizovatelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla fi nanční 

vypořádání schválit.

Rada obce Rudoltice projednala 

fi nanční vypořádání k  31. 12. 2010 mezi 

příspěvkovou organizací STAVBY Rudoltice 

a zřizovatelem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla fi nanční 

vypořádání schválit.

11. Rada obce Rudoltice projednala 

návrh dodatku č. 9 nájemní smlouvy ze 

dne 29. 6. 2006, týkající se pronájmu 

odpadových nádob na tříděný odpad, 

a rozhodla uzavření dodatku č. 9, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi 

společností EKOLA České Libchavy s.r.o. 

jako pronajímatelem a obcí Rudoltice 

jako nájemcem schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu tohoto dodatku.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala 

problematiku systému shromažďování, 

sběru, přepravy, třídění, využívání 

a odstraňování komunálního odpadu 

v zahrádkářské oblasti na katastru 

obce Rudoltice a rozhodla umístění 

velkoobjemového kontejneru na směsný 

komunální odpad v této oblasti zrušit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

vyrozumět o rozhodnutí rady obce všechny 

dosavadní poplatníky místního poplatku 

za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování 

komunálního odpadu v zahrádkářské 

oblasti s tím, že jim tento místní poplatek 

nebude již účtován.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

12. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s protokolem o otevírání obálek 

a vyhodnocením nabídek ve veřejné 

zakázce malého rozsahu „Zpracování 

projektové dokumentace rekonstrukce 

budov Základní školy a mateřské školy 

a jídelny, Rudoltice“ a jako nejvhodnější 

nabídku schvaluje nabídku uchazeče 

Martina Hlaváčka se sídlem Česká Třebová, 

Bezděkov 1344, IČ: 76266435 ve výši 

198 000 Kč včetně DPH.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o dílo č. 01/2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení a jejímž 

předmětem je provedení projektové 

dokumentace stavby Zateplení ZŠ, MŠ 

a ŠJ Rudoltice ve lhůtě do 15. 3. 2011, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

13. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

smlouvy o nájmu nebytových prostor 

v budově čp. 95 mezi obcí Rudoltice jako 

pronajímatelem a Janou Havelkovou, Ostrov 

100, jako nájemcem, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení a jejímž předmětem je 

pronájem kuchyně a jídelny s příslušenstvím 

včetně vybavení dle inventurního soupisu, 

a rozhodla její uzavření schválit.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce 

uvedený příspěvek Klubu důchodců obce 

Rudoltice vyplatit.

Termín realizace: 10. 2. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní

Rada obce Rudoltice ukládá předsedovi 

klubu p. M. H. poskytnutý příspěvek jménem 

klubu vyúčtovat nejpozději k 31. 1. 2012.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu písemně sdělit rozhodnutí rady obce 

předsedovi klubu důchodců.

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

8. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s pojistnou smlouvou č. 7720465762 včetně 

dodatku č. 1, uzavřenou s pojistitelem 

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna 

Insurance Group se sídlem v Praze 1 

a schvaluje vyhlášení výběrového řízení na 

pojištění movitého i nemovitého majetku 

a cenností ve vlastnictví obce Rudoltice 

a dále na pojištění odpovědnosti za škodu 

na další období, tj. na období 1-3 let od 20. 

3. 2011 dle výhodnosti nabídky.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zajistit vyhlášení výběrového řízení 

na pojištění movitého i nemovitého 

majetku a cenností ve vlastnictví obce 

Rudoltice a dále na pojištění odpovědnosti 

za škodu na období 1 - 3 let od 20. 3. 2011 

dle výhodnosti nabídky.

Termín realizace: 15. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce Rudoltice

9. Rada obce Rudoltice odvolává ke dni 

31. 12. 2010 z funkce kronikáře obce paní 

M. M. a s účinností od 1. 1. 2011 jmenuje 

kronikářem obce Rudoltice pana J. B., nar. 

XXX, bytem XXX.

Rada obce Rudoltice vyzývá dosavadní 

kronikářku M. M. k předložení kroniky obce 

doplněné o chybějící údaje, tj. údaje za roky 

2004 - 2010, a to nejpozději k 15. 2. 2011.

Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti 

s vedením kroniky obce (sběr podkladů 

a přepis zápisů do kroniky) na období od 

1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 uzavření dohody 

o provedení práce, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu 

úřadu písemně sdělit rozhodnutí rady 

obce dosavadní kronikářce p. M. M..

Termín realizace: 4. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice 

za rok 2010, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

USNESENÍ RADY OBCE 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

platového výměru ředitelky ZŠ a MŠ 

Rudoltice v souvislosti s Nařízením vlády 

č. 381/2010 Sb. a rozhodla platový výměr 

s účinností od 1. 1. 2011 schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu platového výměru.

Termín realizace: 15. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

6. Rada obce Rudoltice určuje komisi 

pro vyhodnocení výběrového řízení na 

pojištění majetku obce v tomto složení:

•  Předseda komise: Ing. Jan Tekl

•  Členové komise: Jiří Just, Mgr. Richard 

Bednář

7. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se Zprávou o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2010, 

vydanou Krajským úřadem Pardubického 

kraje, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, a doporučuje zastupitelstvu obce 

vzít tuto zprávu na vědomí.

8. Rada obce Rudoltice schvaluje záměr 

prodeje pozemkových parcel, jejichž výčet 

je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

zapsaných na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Rada obce Rudoltice 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 pozemkových parcel, jejichž 

výčet je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

zapsaných na LV č. 10001, vedeného 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec 

Rudoltice a k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.

Termín realizace: 18. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s nabídkou Ing. P. K., týkající se zpětného 

odkupu p.p.č. 4245/38 obcí Rudoltice 

a doporučuje Zastupitelstvu obce Rudoltice 

předkupního práva, stanoveného v Kupní 

smlouvě a dohodě o věcném předkupním 

právu ze dne 14. 10. 2008, nevyužít.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhy Kupních smluv a smluv o věcném 

předkupním právu na p. p. č. 4245/15 

a 4245/16 a doporučuje Zastupitelstvu obce 

Rudoltice uzavření Kupních smluv a smluv 

o věcném předkupním právu mezi obcí 

Rudoltice a p. K. H., bytem XXX, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit.

9. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Smlouvy o bezúplatném 

převodu nemovitosti č. UZSVM/

HSY/144/2011-HSYR a doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice uzavření 

a pověřuje starostku obce k podpisu 

těchto nájemních smluv.

3. Rada obce Rudoltice projednala návrhy 

dohod o provedení práce a dodatku č. 1 

k dohodě o provedení práce ze dne 1. 1. 2011.

Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti 

s údržbou hodin ve věži kostela na období 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 uzavření 

dohody o provedení práce, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti 

s prováděním úklidových prací v obci (na 

kontejnerových stanovištích) na období 

od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 uzavření 

dvou dohod o provedení práce, které jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti 

s prováděním úklidových prací v budově 

Obecního úřadu v Rudolticích na období od 

1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 uzavření dohody 

o provedení práce, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje v souvislosti 

s prováděním knihovnických prací na 

období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011 

uzavření dohody o provedení práce, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

dodatku č. 1 k dohodě o provedení práce 

v souvislosti s vedením kroniky obce ze dne 

1. 1. 2011, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto dodatků.

Termín realizace: 21. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

4. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

dohody o úhradě neinvestičních nákladů 

na základní školní docházku celkem 52 žáků 

za období od 1. 9. do 31. 12. 2010 ve výši 

118 404,- Kč, a rozhodla uzavření dohody 

o úhradě neinvestičních nákladů mezi 

Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této dohody.

Termín realizace: 21. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

informaci o nákupu a vyřazení majetku v ZŠ 

a MŠ Rudoltice v roce 2010, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice vyzývá ředitelku 

školy k upřesnění nakoupeného 

majetku v prosinci 2010 a odůvodnění 

potřeby jeho nákupu, a to nejpozději do 

28. 2. 2011.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/14/02/11

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a)  Bytový fond obce

b)  Dohody o provedení práce

c)  Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů 

na základní školní docházku žáků

d)  ZŠ a MŠ Rudoltice

e)  Pojištění nemovitostí ve vlastnictví obce

f)  Zpráva o výsledku přezkoumání 

hospodaření obce Rudoltice za rok 2010

g)  Prodej a koupě nemovitostí ve vlastnictví 

obce

h)  Smlouva o bezúplatném převodu 

nemovitosti – p. p. č. 849/5 (ÚZSVM)

i)  Žádost o umístění lampy veřejného 

osvětlení (J.)

j)  Použití výtěžku z vánočního koncertu 

skupiny KANTOŘI

k)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce

2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výpověď z nájmu bytu ze dne 31. 1. 2011 

k bytové jednotce č. 604/9, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu 

úřadu ve spolupráci se správcem bytového 

fondu zajištění nových nájemníků s ohledem 

na zákonem stanovenou výpovědní lhůtu.

Zodpovídá: Petra Šustrová, pracovnice 

obecního úřadu

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí p. Z. J. o přidělení sociálního bytu 

ze dne 10. 2. 2011 a konstatuje, že v tuto 

chvíli obec volným sociálním bytem 

nedisponuje. V případě uvolnění sociálního 

bytu ve vlastnictví obce bude žadatelka 

vyzvána k doložení „sociální potřebnosti“, 

která je pro rozhodnutí o přidělení 

sociálního bytu rozhodná.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit tuto skutečnost žadatelce.

Termín realizace: 21. 2. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana, 

učiněných v souvislosti s bytovým fondem 

obce ke dni 14. 2. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Dohody o přistoupení k závazku 

a Dohody o splátkách dluhu mezi Obcí 

Rudoltice jako věřitelem a M. F. jako 

dlužníkem a doporučuje zastupitelstvu 

obce uzavření Dohody o přistoupení 

k závazku a Dohody o splátkách, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č. 620/5, 604/8 a 617/13 

USNESENÍ RADY OBCE 



v období od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Dohody o provedení práce na redakční 

práce na Rudoltickém zpravodaji, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu shora uvedených dohod 

o provedení práce.

Termín realizace: 7. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

5. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s protokolem o vyhodnocení výběrového 

řízení ze dne 1. 3. 2011.

Rada obce Rudoltice schvaluje na základě 

doporučení komise vítězem výběrového 

řízení Českou pojišťovnu, a.s. se sídlem 

Spálená 75/16, Praha 1, IČ: 45272956.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit účastníkům výběrového řízení jeho 

výsledek s tím, že vítěz výběrového řízení 

bude vyzván k předložení návrhu pojistné 

smlouvy, a to nejpozději do 11. 3. 2011.

Termín realizace: 7. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

6. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Smlouvy o zastavení 

pohledávek z pojistného plnění č. ZP-

P/2669/09/LCD mezi Českou spořitelnou, 

a.s. jako zástavním věřitelem a Obcí 

Rudoltice jako zástavcem, jejímž 

předmětem je zajištění řádného 

a včasného splnění zajištěných 

pohledávek, a to veškerých pohledávek 

na splacení jistiny úvěru poskytnutého 

na základě smlouvy o úvěru č. 2669/09/

LCD a přísl. a dále pohledávky vyplývající 

z odstoupení od smlouvy o úvěru č. 

2669/09/LCD.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice shora 

uvedenou Smlouvu o zastavení 

pohledávek z pojistného plnění 

č. ZP-P/2669/09/LCD schválit.

7. Rada obce Rudoltice projednala 

návrhy Smluv o dodávce vody č. 

SML-2004-001-018428, SML-2004-

001-010417 a SML-2004-001-018078 

mezi Vodovody a kanalizace Jablonné 

nad Orlicí, a.s. jako dodavatelem 

a obcí Rudoltice jako odběratelem, 

jejichž předmětem je úprava vztahů 

mezi dodavatelem a odběratelem při 

dodávkách vody.

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

Smluv o dodávce vody č. SML-2004-001-

018428, SML-2004-001-010417 a SML-2004-

001-018078 mezi Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. jako dodavatelem 

a obcí Rudoltice jako odběratelem, jež jsou 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

g)  Veřejnoprávní smlouva (Město Lanškroun 

– Obec Rudoltice)

h)  Smlouva o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene (Obec Rudoltice – DSO 

Lanškrounsko)

i)  Prodej a koupě nemovitostí 

j)  Žádost o dlouhodobý pronájem pozemku 

– MgA. Přemysl Kokeš

k)  Rozsudek NSS, KS Brno a OS Svitavy

l)  Opravy a údržba majetku ve vlastnictví 

obce

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření 

nájemní smlouvy č. 624/11 a 609/9 

a dodatku č. 1 k nájemní smlouvě č. 

276/3 a 614/13 a pověřuje starostku obce 

k podpisu těchto dodatků. 

Termín realizace: 7. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

o přidělení bytu pana L. M., nar. XXX, bytem 

XXX, a po seznámení s rozsudkem OS v Ústí 

nad Orlicí ze dne XXX, č. j. XXX, rozhodla 

byt žadateli nepřidělit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce písemně sdělit tuto skutečnost 

žadateli p. L. M.

Termín realizace: 7. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

3. Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce zajistit do příštího jednání rady dohody 

o provedení práce na práce kronikáře obce, 

uzavřené v minulosti s Mgr. M. M.. 

Rada obce Rudoltice projednala žádost 

kronikáře obce o příspěvek na zakoupení 

diktafonu pro potřeby vedení kroniky 

a rozhodla úhradu pořizovací ceny 

diktafonu v plné výši schválit.

Rada obce Rudoltice ukládá účetní 

obce proplatit kronikáři obce oproti 

předloženému dokladu plnou pořizovací 

cenu diktafonu.

Termín realizace: 11. 3. 2011

Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní 

obce

4. Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení 

č. RO/14/02/11 v části – bod 3 odst. 4.

Rada obce Rudoltice schvaluje 

v souvislosti s prováděním úklidových 

prací v budově Obecního úřadu 

v Rudolticích na období od 1. 1. 2011 do 

31. 5. 2011 uzavření dohody o provedení 

práce, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

Rada obce Rudoltice revokuje své usnesení 

č. RO/06/12/10 v části – bod 9. 

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

na uzavření dohody o provedení práce na 

redakční práce na Rudoltickém zpravodaji 

Smlouvy o bezúplatném převodu 

nemovitosti č. UZSVM/HSY/144/2011-HSYR, 

mezi Českou republikou – Úřadem pro 

zastupování státu ve věcech majetkových 

se sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42, 

jako převodcem a Obcí Rudoltice jako 

nabyvatelem, jejímž předmětem je 

bezúplatný převod p.p.č. 849/5 v k. ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, schválit.

10. Rada obce Rudoltice ukládá 

jednateli VISION Rudoltice s.r.o. 

zpracovat odhad nákladů na rozšíření 

veřejného osvětlení v obci u všech 

dosavadních nevyřízených žádostí.

Rozhodnutí o žádosti manželů J. Rada obce 

Rudoltice odkládá na příští zasedání.

Termín realizace: Libor Dostál, jednatel 

VISION Rudoltice s.r.o.

Zodpovídá: 28. 2. 2011

11. Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

výši výtěžku z dobrovolného vstupného 

na vánoční koncert skupiny KANTOŘI, 

konaného dne 18. 12. 2010, který činí 

2.305 Kč, a po dohodě s knihovnicí obecní 

knihovny p. Annou Kopeckou schvaluje 

použití této částky na zakoupení dětských 

knih do Obecní knihovny Rudoltice.

12. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s aktuálním přehledem závad nájemních 

bytů v majetku obce Rudoltice a jejich 

řešením.

Rada obce Rudoltice se seznámila 

s cenovou kalkulací úpravy komunikací 

v bezprostřední blízkosti pozemků 

určených k výstavbě rodinných domů 

v lokalitě Zámeček, předloženou 

jednatelem společnosti VISION Rudoltice 

s.r.o.

Rada obce Rudoltice ukládá jednateli 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

zpracovat kalkulaci „asfaltizace“ místních 

komunikací v obci.

Termín realizace: 28. 2. 2011

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel 

VISION Rudoltice s.r.o.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE 
Č. RO/02/03/11

1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený 

program jednání:

a) Bytový fond obce

b) Práce kronikáře

c)  Žádosti o změnu dohod o provedení 

práce – M. M., L. A. P.

d)  Pojištění majetku obce

e)  Smlouva o zastavení pohledávek 

z pojistného plnění – Česká spořitelna, a.s.

f)  Smlouvy o dodávce vody (VAK Jablonné 

nad Orlicí – Obec Rudoltice)

USNESENÍ RADY OBCE 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

•  ostatní závady vyplývající z nekvalitně 

provedených izolací obvodového 

zdiva nebudou z technických důvodů 

a předpokladu vysokých fi nančních 

nákladů realizace oprav řešeny.

Rada obce Rudoltice rozhodla v případě 

závažných závad na obecních bytech 

v bytových domech čp. 261-265 takto:

•  závady, týkající se především zatékání 

do podkrovních bytů a nedostatečně 

dimenzovaného výkonu topení, 

nebudou z důvodu předpokladu 

vysokých finančních nákladů realizace 

oprav řešeny, 

•  plošná výměna plynových kotlů ve 

střednědobém horizontu nebude 

realizována s tím, že v případě 

prokázání neopravitelnosti 

jednotlivých kotlů bude ze strany 

obce hrazena kompletní výměna za 

nový kotel (podmínkou je stanovisko 

servisního technika, určeného obcí).

Toto rozhodnutí rady obce je 

motivováno především tím, že se, 

bohužel, jedná o prakticky nové byty, 

kde v případě lokality Zámeček je stáří 

jednotlivých bytů maximálně 5 let 

a v případě bytů v dolní obci maximálně 

10 let, a není v současných fi nančních 

možnostech obce po nedávných 

masivních investicích do vybudování 

těchto bytů znovu v takto krátké době 

investovat nemalé fi nanční prostředky 

do jejich opravy a rekonstrukce.

Žádosti o slevy z nájmu budou posuzovány 

individuálně na podkladě skutečného 

stavu jednotlivých bytů, a to v maximální 

výši 10 %.

V případě ostatních oprav bytů bude 

postupováno v souladu s ust. § 687 odst. 

3 občanského zákoníku ve spojení s ust. 

nájemní smlouvy ohledně drobných oprav 

a Nařízením vlády č. 258/1995 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů.

14. Rada obce Rudoltice rozhodla ve věci 

vybudování kompletních komunikací na 

parcelách v lokalitě Zámeček takto:

Obec Rudoltice bude nadále postupovat 

dle rozhodnutí Zastupitelstva obce 

Rudoltice ze dne 25. 9. 2008, které 

předpokládá kompletní dokončení 

komunikací po zkolaudování objektů 

k bydlení, realizovaných nejméně na 

60 stavebních parcelách, s tím, že Rada 

obce Rudoltice bude do rozpočtu obce na 

rok 2012 navrhovat vybudování obrubníků 

a štěrkového lože na komunikacích, 

vyznačených na situaci, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení. V případě, že 

z důvodu neposkytnutí dotace nebude 

realizována cyklostezka Lanškroun 

11. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s usnesením ZM Lanškroun č. 30/2011 ze 

dne 23. 2. 2011 a po projednání žádosti 

o dlouhodobý pronájem pozemku č. 4290 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna, podanou 

MgA. Přemyslem Kokešem, jednatelem 

společnosti NOVÝ ZÁMEK s.r.o. rozhodla 

žádost do rozhodnutí ZM Lanškroun 

ohledně případného odkoupení 

obchodního podílu odložit.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce 

sdělit MgA. Kokešovi stanovisko rady, a to 

že o žádosti bude rozhodnuto poté, co 

budou vyjasněny majetkoprávní vztahy 

společnosti NOVÝ ZÁMEK s.r.o.

Termín realizace: 7. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

12. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s pravomocným rozsudkem NSS ze 

dne 3.2.2011, č.j. 2 Afs 12/2010-88, 

pravomocným rozsudkem KS Brno ze 

dne 16.12.2010, č.j. 62 Ca 5/2009-55, 

a nepravomocným rozsudkem OS Svitavy 

ze dne 28.1.2011, č.j. 5C 165/2009-165.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

právní analýzy právní zástupkyně obce 

i příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice 

a společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ze dne 

2. 3. 2011 k rozsudkům KS Brno ze dne 

16. 12. 2010, č. j. 62 Ca 5/2009-55, a dále 

k rozsudku NSS ze dne 27. 10. 2010, č. j. 

2 Afs 128/2009 – 66, který vzalo dne 16. 

12. 2010 Zastupitelstvo obce Rudoltice na 

vědomí.

Rada obce Rudoltice doporučuje 

Zastupitelstvu obce Rudoltice vyzvat 

bývalého vedoucího příspěvkové 

organizace STAVBY Rudoltice p. J. S. a dále 

bývalého jednatele VISION Rudoltice 

s.r.o. p. M. Š. k  jednání o náhradě škod, 

které vznikly obecním společnostem 

a jsou potvrzené shora uvedenými 

pravomocnými rozsudky správních soudů.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí 

doporučení právní zástupkyně obce 

k nepravomocnému rozsudku OS Svitavy 

ze dne 28. 1. 2011, č. j. 5C 165/2009-165, 

a schvaluje podání odvolání do tohoto 

rozsudku.

13. Rada obce Rudoltice rozhodla 

v případě závažných závad na obecních 

bytech v bytových domech v lokalitě 

Zámeček a čp. 276 takto:

•  závady vyplývající z nekvalitně 

provedených hydroizolací bytových domů 

nebudou řešeny z důvodu technických 

obtíží a předpokladu vysokých fi nančních 

nákladů realizace oprav, 

•  závady vyplývající z nekvalitně 

provedených izolací v podkrovních 

bytech budou řešeny postupně dle 

fi nančních možností obce, počínaje 

rokem 2012,

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu těchto smluv.

Termín realizace: 7. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

8. Rada obce Rudoltice projednala návrh 

Veřejnoprávní smlouvy o výkonu některých 

činností obecní policie mezi Městem 

Lanškroun a Obcí Rudoltice a rozhodla 

veřejnoprávní smlouvu, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce 

obce dojednat s velitelem Městské policie 

Lanškroun plán obchůzek včetně časového 

harmonogramu.

Termín realizace: 31. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

9. Rada obce Rudoltice se seznámila 

se Smlouvou o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene, uzavřenou 

dne 29. 1. 2010 mezi Obcí Rudoltice jako 

budoucím povinným z věcného břemene 

a DSO Lanškrounsko jako budoucím 

oprávněným z věcného břemene.

Rada obce Rudoltice projednala návrh 

nové Smlouvy o smlouvě budoucí na 

zřízení věcného břemene mezi obcí 

Rudoltice jako budoucím povinným 

z věcného břemene a DSO Laškrounsko 

jako budoucím oprávněným z věcného 

břemene, jejímž předmětem je prohlášení 

o budoucím uzavření smlouvy o zřízení 

věcného břemene na pozemcích, které 

budou přímo dotčeny tělesem plánované 

stavby „Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová, 1. etapa“, a rozhodla uzavření 

Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení 

věcného břemene, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, schválit. 

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku 

obce k podpisu této smlouvy.

Termín realizace: 15. 3. 2011

Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka 

obce

10. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s návrhem Kupní smlouvy č. 9/910/11 

mezi Státním statkem Jeneč, s.p. v likvidaci 

a obcí Rudoltice, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení, a rozhodla doporučit 

Zastupitelstvu obce Rudoltice kupní 

smlouvu schválit.

Rada obce Rudoltice se seznámila se 

žádostí p. J. P., bytem XXX, o odkoupení 

části p.p.č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice 

u Lanškrouna dle přiloženého zákresu, 

který je nedílnou součástí této 

žádosti a tohoto usnesení, a rozhodla 

Zastupitelstvu obce Rudoltice doporučit 

zveřejnit záměr prodeje části p. p. č. 3093/2 

v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

USNESENÍ RADY OBCE 



USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

– Rudoltice v roce 2011, bude výše 

jmenované řešení částečně realizováno již 

v roce 2011.

Finanční prostředky, vyčleněné na opravy 

silnic v rozpočtu obce na rok 2011, budou 

v plné výši použity na komunikace v dolní 

obci.

15. Rada obce Rudoltice rozhodla ve 

věci žádosti p. R. N. ohledně výspravy 

přístupové komunikace k p. p. č. 4293/9 

v jeho vlastnictví tak, že bude provedeno 

vyštěrkování v šíři cca 1 m po levé straně 

komunikace směrem od aleje k výše 

uvedené pozemkové parcele, aby byl 

umožněn bezproblémový pěší přístup 

k této parcele.

Toto opatření je ze strany rady obce 

chápáno jako dočasné řešení do doby, 

než bude provedena kompletní oprava 

komunikace tak, jak byla schválena radou 

obce téhož dne.

Rada obce Rudoltice ukládá jednateli 

VISION Rudoltice s.r.o. provést realizaci 

uvedeného vyštěrkování.

Termín realizace: 31. 3. 2011

Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION 

Rudoltice s.r.o.

16. Rada obce Rudoltice se seznámila 

s předpokládanou výší nákladů na 

jednotlivé akce, týkající se rozšíření 

stávajícího veřejného osvětlení.

Rada obce Rudoltice rozhodla o rozšíření 

stávajícího veřejného osvětlení dle 

přiložených situací.

17. Na pozemkových parcelách pro rodinné 

domky v lokalitě Zámeček, které jsou dosud 

v majetku obce, bude prováděno odstranění 

náletových dřevin a jedna seč ročně.

18. Rada obce Rudoltice pověřuje 

místostarostku obce k prověření možnosti 

nákupu nádob a potřeby jejich umístění 

do srpna 2011.

19. Rada obce Rudoltice schvaluje záměr 

pořízení orientačních plánů obce (dolní 

obec, Zámeček) s tím, že místostarostka 

Kohoutová a radní Žáček prověří možnost 

fi nanční spoluúčasti podnikajících subjektů 

v obci na jejich realizaci.

Rada obce Rudoltice pověřuje jednatele 

společnosti VISION Rudoltice s.r.o. 

k zahájení přípravných prací.

Tento dokument je upraven v souladu 

se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně 

osobních údajů, v platném znění. Členové 

Zastupitelstva obce Rudoltice mají právo 

v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb., 

o obcích (obecní zřízení) nahlédnout 

do zápisu rady obce, který je uložen 

v kanceláři starostky obce.

Lanškrounsko, přesunů ve výdajových 

položkách a převodu z hospodářské 

činnosti obce, jež je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

5. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo návrh rozpočtu obce 

Rudoltice na rok 2011, zveřejněný 

v souladu s ust. § 11 odst. 3 zák č. 

250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech 

územních rozpočtů, v platném znění, 

na fyzické i elektronické úřední desce 

Obecního úřadu Rudoltice.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

rozpočet obce Rudoltice pro rok 2011 

takto:

•  celkové příjmy rozpočtu ve výši 

26 589,3 tis. Kč

•  celkové výdaje rozpočtu ve výši 

21 789,3 tis. Kč

•  fi nancování ve výši 4 800 tis. Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice 

schvaluje příspěvky pro příspěvkové 

organizace:

•  Stavby Rudoltice ve výši 20 tis. Kč

•  ZŠ a MŠ Rudoltice ve výši 1 040 tis. Kč

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

poskytnutí účelové dotace TJ SOKOL 

RUDOLTICE ve výši 95 tis. Kč.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

uzavření Dohody o poskytnutí účelové 

dotace a údržbě čistoty a pořádku 

autobusových zastávek pro rok 2011 mezi 

obcí Rudoltice a TJ SOKOL RUDOLTICE 

a pověřuje starostku obce k jejímu 

podpisu.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/16/12/10

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Michala Řeháčka a Ivu 

Stránskou a zapisovatelkou Michaelu 

Zvárovou.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

následující program zasedání zastupitelstva:

1) Zahájení

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Schválení programu

4) Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice

5)  Rozpočtová opatření obce a PK – úpravy 

rozpočtu na rok 2010

6)  Návrh rozpočtu obce Rudoltice na rok 

2011

7)  Kompetence rady obce v souvislosti 

s prováděním rozpočtových opatření

8)  Zadání změny č. 2 Územního plánu obce 

Rudoltice

8a)  Kontrola naplnění dotačních podmínek 

stanovených obci při poskytnutí státní 

dotace na II. etapu bytové výstavby na 

Zámečku (SFRB)

8b)  Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

v Brně (STAVBY Rudoltice – ÚOHS)

9)  Zřízení Kontrolního a Osadního výboru 

Zastupitelstva obce Rudoltice

10)  Prodej st. p. č. 82 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna

11)  Rozhodnutí o odměnách za výkon 

funkce členů komisí rady obce

12) Stížnosti

13) Různé

•  Informace z jednání DSO Lanškrounsko

•  eGON Centrum Lanškroun

•  Školení zastupitelů k zákonu o obcích + 

beseda

•  Čerpání z investičního a rezervního fondu 

ZŠ a MŠ Rudoltice

14) Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo s návrhem Jednacího řádu 

Zastupitelstva obce Rudoltice.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

Jednací řád Zastupitelstva obce Rudoltice 

s účinností od 1. 1. 2011, jež je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje 

starostku a místostarostku obce k podpisu 

jednacího řádu.

4. Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo s Rozpočtovým opatřením 

Pardubického kraje 

č. 10038, č. 10048 a č. 218 a dále 

s Rozpočtovým opatřením obce Rudoltice 

č. 9/2010.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

Rozpočtové opatření Pardubického kraje 

č. 10038, týkající se neinvestiční dotace 

na volby do ZO a 1/3 Senátu PČR, dále 

Rozpočtové opatření Pardubického kraje 

č. 10048, týkající se neinvestiční dotace na 

sčítání lidu a Rozpočtové opatření č. 218, 

týkající se neinvestiční dotace na obnovu 

a výchovu porostů, jež jsou nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

Rozpočtové opatření obce Rudoltice č. 

9/2010, týkající se dotace na pěstební 

činnost, na sčítání lidu, příspěvku DSO 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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12. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

stanovuje měsíční odměnu za výkon 

funkce předsedy komise rady obce 

odměnu ve výši 400 Kč měsíčně. Odměna 

bude poskytována ode dne zvolení do 

funkce předsedy komise.

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje 

měsíční odměnu za výkon funkce člena 

komise rady obce odměnu ve výši 300 Kč 

měsíčně. Odměna bude poskytována ode 

dne zvolení do funkce člena komise.

13. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

podané stížnosti a jejich způsob řešení.

14. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informace z jednání DSO Lanškrounsko.

15. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informace ohledně možností eGON Centra 

v Lanškrouně.

16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informace o připravovaném semináři na 

téma zákon o obcích v každodenní praxi 

a související právní vztahy.

17. Zastupitelstvo obce bere na vědomí, 

že se plánované čerpání z rezervního 

fondu na nákup konvektomatu v roce 2010 

neuskutečnilo.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/01/02/11

1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje 

ověřovateli zápisu Romana Beneše a Jiřího 

Justa a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.

2. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

neschvaluje následující program zasedání 

zastupitelstva:

1) Zahájení

2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

3) Schválení programu

4)  Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO 

Lanškrounsko)

5)  Žádost o bezúplatný převod pozemku 

ve vlastnictví obce (TJ SOKOL 

Rudoltice)

6)  Novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb. – 

odměny členů zastupitelstev obcí 

+ předsedy osadního výboru

7)  Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011 

(KONZUM o.d. Ústí nad Orlicí)

8)  Dohoda o přistoupení k závazku, 

Dohoda o splátkách dluhu – M. F. 

9)  Přehled závad – bytové hospodářství, 

vodohospodářský majetek

10) Stížnosti

11) Různé

12) Diskuse

bytové výstavby v lokalitě Zámeček, tj. 

celkem 104 nájemních bytů, provedené 

dne 3. 11. 2010.

9. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na 

vědomí Rozhodnutí Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže, č.j. S105/2007/

VZ-10670/2007/540-MČ ze dne 9.7.2007; 

Rozhodnutí předsedy Úřadu pro ochranu 

hospodářské soutěže č.j. R 141/2007/02-

02745/2008/310-Ku ze dne 5.2.2008; 

Rozsudek Krajského soudu v Brně ze 

dne 19.5.2009, č.j. 62 Ca 29/2008-42, 

a Rozsudek Nejvyššího správního soudu 

v Brně ze dne 27.10.2010, č.j. 2 Afs 

128/2009-66.

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice volí 

předsedou kontrolního výboru paní Ivu 

Stránskou.

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy 

kontrolního výboru paní Jitku Šabatovou 

a pana Milana Patočku. 

Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá 

Kontrolnímu výboru Zastupitelstva obce 

Rudoltice provedení kontroly celého 

období roku 2010, a to: plnění usnesení 

zastupitelstva obce, dodržování právních 

předpisů obecním úřadem, kontrolu 

činnosti jiných výborů a komisí, a to 

nejpozději do konce roku 2010.

Zastupitelstvo obce Rudoltice zřizuje 

osadní výbor, který bude sedmičlenný.

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí 

předsedou osadního výboru pana Petra 

Konečného.

Zastupitelstvo obce Rudoltice volí členy 

osadního výboru p. Krasavu Šerkopovou, 

Miroslava Szlamu, Michala Hurta a Josefa 

Votavu.

11. Zastupitelstvo obce Rudoltice se 

seznámilo se záměrem obce prodat st. p. 

č. 82 o výměře 958 m2, zapsané na LV č. 

10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

prodej st. p. č. 82, zapsané na LV č. 10001, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, p. P. N., bytem XXX, za 

vzájemně ujednanou kupní cenu ve 

výši 60 580 Kč, stanovenou znaleckým 

posudkem, zpracovaným PF ČR pro účely 

prodeje pozemku obci Rudoltice dne 

13. 7. 2010.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 

obce k sepsání a podpisu kupní 

smlouvy.

Zastupitelstvo obce Rudoltice stanovuje, 

že ve výdajové stránce rozpočtu nesmí 

být překročen jim stanovený objem 

provozních a investičních výdajů dle 

jednotlivých paragrafů schváleného 

rozpočtu roku 2011. V rámci paragrafů se 

změna v jednotlivých položkách výdajů 

povoluje.

6. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

stanovuje v souladu s § 102 odst. 

2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., ve 

znění pozdějších předpisů, kompetenci 

rady obce k provádění jednotlivých 

rozpočtových opatření v následujícím 

rozsahu:

do výše 500 000 Kč včetně v těchto 

případech:

a) rozpočtového zapojení účelově 

přidělených fi nančních prostředků z jiných 

rozpočtů nebo

b) jsou-li vyvolaná organizačními nebo 

věcnými změnami, pokud tyto změny 

nevyvolávají další nároky na fi nanční 

prostředky obce (nezvyšuje se celkový 

rozpočet výdajů obce)

Rozpočtová opatření v částkách vyšších 

může rada obce samostatně provádět jen 

v případech:

a) kdy zapojení výdaje vyžaduje 

nutný výdaj na zajištění chodu obce, 

v případě havárií nebo stavu nouze, 

výdaj k odvrácení možných škod, dále 

když včasné provedení úhrady je vázáno 

penalizací a dopady penalizací mohou 

výrazně překročit případná rizika 

z neoprávněné úhrady

b) úhrady pokut, penále z rozhodnutí 

nadřízených orgánů a dohledů a další 

nutné výdaje, kdy schválení rozpočtového 

opatření je nezbytné a má jen formální 

charakter, protože výdaj musí být 

realizován.

Zastupitelstvo obce si vyhrazuje provádět 

rozpočtová opatření mimo rozsah 

stanovený radě obce.

7. Zastupitelstvo obce Rudoltice 

projednalo Zadání změny č. 2 územního 

plánu obce Rudoltice, předložený 

pořizovatelem Městským úřadem 

v Lanškrouně.

Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje 

Zadání změny č. 2 územního plánu obce 

Rudoltice, jež je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

8. Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Protokoly o druhé fyzické kontrole naplnění 

podmínek smlouvy o poskytnutí dotace 

z prostředků Státního fondu rozvoje 

bydlení na výstavbu nájemních bytů 

v obcích pro příjmově vymezené osoby dle 

NV č. 146/2003 Sb., a to ohledně II. etapy 
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Pro křesťany jsou Velikonoce především spojo-

vány se vzkříšením Ježíše Krista. Na tyto svátky 

se křesťané připravují  čtyřicetidenním obdobím 

nazývaným postní doba, které začíná Popeleční 

středou. Po Velikonocích nastává velikonoční 

doba, která trvá 50 dní do svátků „Seslání Ducha 

svatého“, kdy se připomíná další událost. 

Tyto svátky jara byly slaveny různou formou už 

u  starých Slovanů a Germánů. Jako významné 

a již nábožensky organizované svátky se objevují 

poprvé u Židů. Byly to svátky přesnic (pascha) sla-

vené na památku vysvobození Izraelitů z Egypta 

vždy 14. dne měsíce nisanu. Svátek pascha (heb-

rejsky pesah = přejití, ušetření) je oslavou toho, 

že Hospodin, když hubil prvorozence v Egyptě, 

přešel a ušetřil domy Židů, které byly označeny 

krví beránka. Velikonoce jako svátky umučení 

a vzkříšení patří k základním křesťanským po-

hyblivým svátkům. Ostatní pohyblivé svátky se 

odvozují vždy od data velikonoční neděle. Pod-

le církevní historie připadlo utrpení Kristovo na 

dobu, jež následovala po jarní rovnodennosti, 

a současně mu předcházel jarní měsíční úplněk. 

Toto pravidlo bylo vzato za základ a křesťanské 

Velikonoce (velikonoční neděle) se slaví vždy 

první neděli po prvním jarním úplňku.

SVATÝ TÝDEN 
– STAROČESKÉ ZVYKY
ZELENÝ ČTVRTEK   
Lidé v tento den vstávali velice časně, rodina se 

pomodlila, omyli se rosou, protože bránila one-

mocnění šíje a dalším nemocem. Hospodyně 

vstávaly časně, aby zametly dům ještě před vý-

chodem slunce. Smetí se odneslo na křižovatku 

cest, aby se v domě nedržely blechy. V Orlických 

horách házeli lidé do studny chleba namazaný 

medem, aby se v ní držela po celý rok voda. Od-

poledne se nepracovalo. Pekly se jidáše, zvláštně 

tvarované obřadní pečivo z kynutého těsta. Po-

kud se jedly potřené medem, opět měly být pro 

zdraví. Ranní mše se koná pouze v biskupských 

chrámech. Při této mši se světí svaté oleje (olej 

křtěnců, svaté křižmo a olej pro nemocné). Při ve-

černí mši naposledy zvoní zvony a pak „odlétají 

do Říma“ až do bílé soboty – po tuto dobu jsou 

nahrazovány řehtačkami a klapačkami. Podle 

tradice, když zazní zvony naposledy, si máte za-

cinkat penězi, aby se vás držely celý rok. Někde 

se zvoní paličkou o hmoždíř, aby stavení opustil 

hmyz a myši. V tento den se také koná obřad 

mytí nohou. 

VELKÝ PÁTEK 
K tomuto dni se pojí mnoho pověr a zvyků. Věři-

lo se např. v magickou sílu země, která se na Vel-

ký pátek otvírala a na krátkou dobu zpřístupňo-

vala poklady. Poklad označovalo světýlko nebo 

kvetoucí nebo zářící kapradí, otvor ve skále, ze 

kterého vycházela záře. Na souš vycházeli vod-

níci a proháněli se na koních. Podle pověsti se 

i na chvíli otevřela hora Blaník. 

Velký pátek je také postním dnem – postem od 

masa a újmy v jídle. Lidé vstávali před východem 

slunce, chodili se mýt do potoka, aby se chránili 

před nemocemi. Někde se chlapci potápěli a sna-

žili se ústy vytáhnout kamínek, který pak hodili 

levačkou za hlavu, to je mělo ochránit před bole-

ním zubů. Nepracovalo se na poli ani v sadu, aby 

se nehýbalo zemí. Nepralo se prádlo, protože by 

se prádlo namáčelo místo do vody do Kristovy 

krve. Také se chodilo dům od domu, za zvuku 

řehtaček a různých říkaček se oznamovalo poled-

ne a ranní i večerní klekání. Hospodyně připravo-

vala obdarování v podobě sušeného ovoce, peči-

va, vajec a někdy také drobných peněz.

BÍLÁ SOBOTA   
Z ohořelých dřívek se vytvářely křížky a nosily se 

do pole, aby bylo úrodné. Popelem z posvěce-

ného ohně se posypaly louky. Někde se uhlíky 

dávaly za trám do domu, aby ho chránily před 

požárem. V sobotu se také uklízelo, bílilo. Připra-

vovalo se a chystalo na slavné Vzkříšení, na Hod 

boží velikonoční obřadní i sváteční pokrmy, 

pekly se mazance i velikonoční beránci, pletly 

se pomlázky z vrbového proutí anebo vázaly 

březové metličky a zdobila se vajíčka.    

VELIKONOČNÍ NEDĚLE 
– BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ
Provádělo se svěcení velikonočních pokrmů – be-

ránek, mazanec, vejce, chleba, víno. Na Chodsku 

se posvěcené jídlo jedlo v kostele ve stoje. Každá 

návštěva dostala kousek z posvěceného jídla. Ve 

východních Čechách dal hospodář kus svěcené-

ho mazance, vejce a víno poli, zahradě a studni, 

aby byla úroda, voda a dostatek ovoce.

VELIKONOČNÍ PONDĚLÍ    
Tento den je pomlázka, velikonoční hodování, 

mrskut. Chlapci chodí dům od domu za děvčaty 

se spletenými pomlázkami většinou z vrbového 

proutí zdobené stuhami. Šlehají dívky a vinšují. Za 

to dostanou malovaná vajíčka. Někde je zvykem, 

že odpoledne chodí s pomlázkou děvčata, jinde 

polévají chlapce vodou. V mnoha vsích bylo zvy-

kem číhat na děvčata ráno, když šla do kostela. 

Zdroj: ricany.cz/farnost
-mm-

V rámci masopustního víkendu zavítal 

do naší vesnice soubor Hýbl z České 

Třebové a ze svého repertoáru vybral hru 

francouzského autora Clauda Magniera – 

VĚNO SLEČNY LAURY v režii Jiřího Jireše.

…Mladý a nepříliš úspěšný malíř Bleas 

d  ́Anbrix se stane hlavní postavou ve 

vychytralém plánu své milenky Genevieve. 

Ta chce, aby vyženil peníze sňatkem 

s poněkud prostoduchou Laurou, dcerou 

zámožného pařížského podnikatele. 

Bleas a všichni zúčastnění se dostávají do 

bláznivého kolotoče událostí, výmyslů 

a hlavně humorných situací...

Ve výborně napsané komedii se vyřádili 

herci B. Ducháček, M. Beran, P. Říhová, 

Z. Soukupová, Z. Vondrová, J. Gregarová, 

L. Lánová a M. Peterková.

Tímto bych jim chtěla poděkovat za krásný 

kulturní zážitek a popřát jim, aby příští výběr 

divadelní hry, kterou nastudují, byl tak dobrý, 

jako v případě této komedie.

DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ V RUDOLTICÍCH

V pátek 4. 3. 2011 měli příznivci amatérského divadla v Rudolticích možnost 
zhlédnout další podařený kousek…

VELIKONOČNÍ SVÁTKY A TRADICE
Velikonoční svátky patří k nejstarším svátkům vůbec. Jejich základní podstatou z dob předkřesťanských 
bylo vítání přicházejícího jara, nového vegetačního období, v přeneseném 
slova smyslu vítězství života nad smrtí.

Marcela Jílková

 Fota: Jiří Brejša a Marcela Macháčková

RADOSTNÉ PROŽITÍ VELIKONOČNÍCH SVÁTKŮ PŘEJE REDAKCE RZ
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Mnozí obyvatelé si o Vánocích rádi zajdou na půl-

noční bohoslužbu a na návštěvu betléma v kos-

tele a s radostí pak začátkem ledna uvítají Tři krále 

a přispějí jim do kasiček při charitní sbírce.

V době masopustu se radují na plesech a  na 

jeho konci se nyní již podruhé vydařila maso-

pustní lidová veselice s  průvodem masek, jar-

markem a masopustní zábavou.

Loni koncem června slavila celá obec po letech 

petropavlovskou pouť ve velkém rozsahu. 

Byly přizvány atrakce pro radost dětí, dospělí 

si užili také plno zábavy, stánky s  dobrotami 

i pitím byly hojně využívány. Počasí se vydaři-

lo, hudba pěkně hrála, sešli se známí i rodáci. 

V kostele se konala poutní mše sv., patrony 

obce a  ochránce všech Petrů a  Pavlů přišlo 

uctít hodně občanů, ač nejsou pravidelnými 

návštěvníky bohoslužeb. Známý lanškrounský 

farář Zbigniew Czendlik je zaujal i  poveselil 

a při východu z kostela si mohli pochutnat na 

pouťových koláčcích.

Letos se poutní veselice v obci připravuje opět, 

z  organizačních důvodů ale již 17 dní před 

vlastním svátkem našich patronů. Slavnost 

sv.  Petra a  Pavla se však přesunout nemůže, 

v církevním kalendáři jí je vyhrazen 29. červen, 

který letos připadá na středu. Nejbližší neděle je 

26. června. Při důkladnější m zkoumání kalen-

dáře však zjistíme, že díky nejzazšímu termínu 

Velikonoc jsou letos všechny další pohyblivé 

svátky rozprostřeny po celém červnu, takže na 

12. června připadá slavnost Seslání Ducha sva-

tého neboli Boží Hod Svatodušní, na 19. červ-

na slavnost Sv. Trojice a na 26. června slavnost 

Těla a Krve Páně neboli Božího Těla. Nám tedy 

letos „nezbývá“, než naše svaté patrony oslavit 

mší v kostele přímo v den jejich svátku, tedy ve 

středu 29. června. 

V Rudolticích je nyní sloužena mše sv. každou 

neděli v   10 hodin (i o Velikonocích), nebude 

tomu jinak ani v den vyhlášené poutní obec-

ní slavnosti dne 12. června. Kdo chápe, že 

bez kostelů a jejich patronů by poutní tradice 

s později připojenými lidovými veselicemi vů-

bec nevznikly a že tyto pojmy k sobě nerozluč-

ně patří, je srdečně zván na mši sv., která bude 

sloužena sice v kostele sv. Petra a Pavla, ale ne 

přímo k poctě jejich, nýbrž Ducha svatého, je-

hož Seslání se bude ten den slavit a vyprošovat 

pro všechny, kteří po Něm touží a Jej potřebují. 

A myslím si, že se nemýlím, když napíšu, že není 

člověka na Zemi, kterému by nechyběl, i  když 

to ani netuší, třeba jen z důvodu, že o Něm do-

sud neslyšel. Duch svatý totiž přináší LÁSKU, RA-

DOST, POKOJ, TRPĚLIVOST, LASKAVOST, DOBRO-

TU A VĚRNOST, TICHOST A SEBEOVLÁDÁNÍ (List 

sv. Pavla Galatským 5, 22) – pokud jsme k sobě 

pravdiví a upřímní, opravdu nám a našim rodi-

nám tyto dary nechybějí? 

Proto jste, milí občané RUDOLTIC, všichni 

srdečně zváni k  účasti na mši sv. v  neděli 

12.  června od 10 hodin, protože to k  POUTI 

prostě patří. Ať se jí říká pouť Svatodušní, Pet-

ropavlovská anebo prostě Rudoltická.

-mm-

NÁVRAT STARÝCH ZVYKŮ A POUTNÍ SLAVNOST
Foto: Marie Macháčková

Je hezké, že se v obcích pořádají různé slavnosti a oživují staré lidové zvyky. I v naší obci chodí v prosinci Mikuláš, v  adventě se 
připravujeme na Vánoce – osvětlují se domy a vánoční stromky, děti nacvičují scénky a koledy a předvádějí je v kostele návštěvníkům. 

Pozvánka na bohoslužby
NEDĚLE 24. DUBNA 2011 – BOŽÍ HOD VELIKONOČNÍ – mše sv. v 10 hodin                      

NEDĚLE 12. ČERVNA 2011 – BOŽÍ HOD SVATODUŠNÍ – mše sv. v 10 hodin

STŘEDA 29. ČERVNA 2011 – POUTNÍ SLAVNOST SV. PETRA A PAVLA – mše sv. v 17.15 hodin        

                                                                                                   Řk. farnost Rudoltice
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OBDOBÍ 1945 – 1950

OSOBA KRONIKÁŘE

Usnesením místního národního výboru v Ru-

dolticích z  r. 1946 byl jsem já, Alois Hošek, 

řídící učitel v  Rudolticích, ustanoven prvým 

českým kronikářem v Rudolticích.

Narodil jsem se 17. srpna 1894 v Lesnici, okres 

Zábřeh na Moravě. Můj otec byl továrním děl-

níkem a malým zemědělcem. R. 1914 jsem ma-

turoval na vyšším gymnasium v Zábřeze, načež 

jsem se věnoval učitelství. Od dubna 1916 do 

října 1918 účastnil jsem se prvé světové války 

na ruské frontě. Jako učitel působil jsem až do 

r. 1940 na severní Moravě s výjimkou let 1925 – 

1929, kdy jsem působil na Valašsku.

R. 1940 za II. světové války byl jsem na stálé 

udávání svého nadřízeného německého uči-

tele propuštěn z  okresu zábřežského a  dán 

k disposici okresu lanškrounskému, který žádal 

v Zábřeze o nějaké učitele. Tak jsem se dostal na 

lanškrounsko do zapadlé obce Herbortic, odkud 

jsem se po našem osvobození 1. července 1945 

nastěhoval do Rudoltic jako prvý řídící učitel 

nově se tvořící české školy.

Na sepsání české pamětní knihy jsem sice za-

čal pracovati brzy, ale k soustavné práci jsem se 

nedostal pro nával jiné mimoškolní činnosti. Po-

kouším se o to dnes, po 4 letech. – Poznamená-

vám, že ve škole uložena německy psaná kronika 

(říd. uč. Jandlem) o 1 svazku až na str. 434.

OSÍDLENÍ OBCE RUDOLTIC
PŮVODNÍ OSÍDLENÍ

Obec Rudoltice byla až do r. 1945 osídlena 

obyvatelstvem německým. Obec čítala 239 do-

movních čísel, z nichž několik bylo již strženo, 

a měla asi 1300 obyvatel. Česká menšina zde 

byla, a  sice byla tvořena hlavně železničními 

zaměstnanci. Pro jejich děti tu byla zřízena čes-

ká menšinová škola na č. 21 se 17 dětmi.

V květnu 1945 došlo k  osidlování i  této obce 

obyvatelstvem českým. Na všech zeměděl-

ských usedlostech usadili se národní správco-

vé, kteří se později stali majiteli těchto usedlos-

tí po odsunu Němců. Na mnohých usedlostech 

se původní národní správcové vyměnili, jednak 

žádali o  větší usedlosti nebo o  lepší, jednak 

z nich odešli, protože se jim zemědělství nelí-

bilo, a konečně jim usedlosti přiděleny nebyly, 

protože se neosvědčili.

POČET OBYVATEL

Poznamenávám, že počet obyvatelstva v Ru-

dolticích je začátkem r. 1950 asi 750 osob. 

[V originálu kroniky následuje jmenovitý se-

znam majitelů nebo nájemníků jednotlivých 

čp. z r. 1950.]

KONEC II. SVĚTOVÉ VÁLKY

Po zhroucení německé armády v květnu 1945 

a před příchodem Rudé armády bylo zde spá-

cháno asi 23 sebevražd. Celé rodiny spáchaly 

sebevraždy zejména na čísle 203 (oběsilo se 

v lese asi 6 členů rodiny – hospodyně se utrhla 

a zůstala na živu) a pak na č. 79.

PŘEHLED UDÁLOSTÍ 
od r. 1945

OSÍDLENÍ OKRESU 1945

Po květnovém vítězství r. 1945 došlo ihned 

k osídlování německých vesnic a měst v na-

šem pohraničí. Došlo i  k  vysídlení Němců 

z Rudoltic.

Ihned v prvých dnech porevolučních prove-

dl okresní národní výbor v  Lanškrouně vy-

sídlení části německého obyvatelstva. Učinil 

tak o  své újmě, bez vyšších rozkazů a  neče-

kal ani na řádné mezinárodní ujednání. Tím 

způsobem vysídlil asi 10.000 Němců. Další 

transporty však byly na hranicích zastaveny 

a  Němci se vrátili a  muselo se vyčkat úřed-

ního postupu. Byli pak posíláni do sběrného 

tábora v Lanškrouně a odtud ve stanovených 

termínech odváženi. V německých obcích 

byli okresním národním výborem ustanoveni 

vládní komisaři.

Vládním komisařem pro Rudoltice byl ustano-

ven Josef Bílý z Horních Heřmanic, povoláním rol-

ník. Ten vládl v Rudolticích – jako všichni komisaři 

– úplně absolutně asi po 3 měsíce. Jeho úkolem 

bylo říditi vysídlení Němců, přidělovati statky sel-

ské a domky Čechům jako národním správcům, 

dbáti o  bezpečnost majetku, aby nebyl rozkrá-

dán a o veškeren provoz obce. K zajištění pořád-

ku a bezpečnosti proti Němcům byla zde vojen-

ská posádka o 30 mužích, ubytovaná ve škole.

SPRÁVNÍ KOMISE

V září 1945 byla jmenována ONV správní komi-

se, tedy opět prvek demokratický, která převzala 

úkol správního komisaře, jenž zůstal jejím před-

sedou, ale o moc správní se musel s touto komisí 

dělit, vlastně byl jen jejím vykonavatelem. A po-

čátkem r. 1946 byly ustaveny národní výbory, do 

nichž své zástupce vysílaly zbylé politické strany 

– v Rudolticích strana komunistická, sociálně de-

mokratická a lidová. Prvým předsedou byl zvolen 

kandidát strany komunistické Josef Mareš, po-

voláním krejčí. V této funkci pobyl asi 2 roky, kdy 

byl vystřídán Karlem Vladykou rovněž za stranu 

komunistickou. Když byl tento druhý předseda 

odvolán asi po roce k úřadu újezdního tajemníka, 

prosadili zemědělci svého kandidáta, rolníka Jana 

Petrána. Ten úřadoval až do prosince r. 1950, kdy 

byl vystřídán Jaroslavem Dohnalem, výpravčím 

ČSD. Jan Petrán byl odvolán z předsednictví pro-

to, že byl současně předsedou JZD a nestačil na 

obě funkce. Proto byl ponechán jako předseda 

JZD a místo předsedy MNV (místního národního 

výboru) svěřeno Jaroslavu Dohnalovi.

Z HISTORIE OBCE

Ve čtyřech předešlých ročnících Rudoltického zpravodaje, tj. v jeho 16 číslech od roku 2007 do 2010 jsem Vám, vážení čtenáři, 
předkládala vybrané kapitoly z historie naší obce týkající se zhruba 650-letého období osídlení německým obyvatelstvem, kde jsem 
čerpala především z německy psané obecní kroniky Ferdinanda Jandla. 

Počínaje tímto číslem budu v rubrice Z histo-

rie obce postupně zveřejňovat záznamy ze 

dvou obecních kronik, které zachycují život 

českého obyvatelstva v obci od poválečného 

období po roce 1945 a dále od roku 1990 až 

po současnost. Ve funkci obecního kronikáře 

se vystřídalo několik osobností, které se sa-

mozřejmě svým stylem odlišují. Věřím, že se 

návrat ke kořenům novodobých obecních 

dějin setká se zájmem jak přímých pamětní-

ků těchto období, tak čtenářů z  řad mladší 

generace, neboť „Historie je učitelkou života“ 

(Marcus Tullius Cicero) a „Ti, kdo si nepamatují 

minulost, jsou odsouzeni k tomu, aby si ji zopa-

kovali“ (George Santayana).

Pozn.: Text je předkládán v  neupravené podobě, 

s autentickým pravopisem pisatele. První přepsa-

né období tvoří jeden celek, takže by nebylo vhod-

né rozdělovat na více částí, proto tentokrát jeho 

delší rozsah. Musela jsem přikročit k  vypuštění 

seznamu obyvatel a budovatelského plánu, které 

text příliš prodlužovaly. 

      Marcela Macháčková

Komunistický převrat únor 1948. Klement 
Gottwald přehlíží nastoupené jednotky 

Lidových milicí na Staroměstském náměstí. 
Zdroj: simonak.eu
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Vedení obce je úplně v  rukách komunistické 

strany, jakožto v obci nejsilnější. V roce 1947 byl 

asi tento poměr stran v obci:

Organizace KSČ (komunis-

tické strany) měla asi 240 čle-

nů. Sociální demokracie 

měla asi 80  členů. Lidová 

strana asi 30 členů. 

Při volbách do Národního shromáždění 

v r. 1946 dostaly strany následující počet hlasů 

(od 360 voličů): Komunisté 200 hlasů, sociální 

demokraté 80 hlasů, lidovci 29 hlasů, národní 

socialisté 9 hlasů.

Národní socialisté z  Lanškrouna pátrali po 

těchto svých tajných členech a  chtěli založiti 

v  Rudolticích místní organizaci své strany. Ale 

únorové události v r. 1948 tomu zabránily.

V únoru 1948 se také rozpadla místní organi-

zace sociálně demokratická. Někteří členové se 

přihlásili ihned v březnu do KSČ, zbytek byl pře-

veden do strany KSČ hromadnými přihláškami 

v červnu 1948.

K osobě prvého komisaře Josefa Bílého po-

znamenávám, že v  únoru 1948 jako předseda 

zemědělské okresní komise prý odmítl účast 

na sjezdu zemědělských komisí v Praze v úno-

ru 1948, odmítl prý také agitovat pro účast na 

tomto sjezdu. Pro toto své postavení k únoro-

vým událostem byl později zatčen, odsouzen 

do vězení a pracovního tábora. Vrátil se asi po 

roce. Mimoto byl zbaven záborového statku. Byl 

zatčen 16/9 1949. (tužkou připsáno: „Důvody asi 

jiné, řádně zapsat!“) [Josef Bílý st. byl odsouzen 

na 19 let, díky amnestii propuštěn po 9 letech. 

Více informací na www.pametnaroda.cz]

Osvěta. Kulturní činností se zabýval také hasič-

ský sbor, svým divadelním kroužkem vedeným 

Jaroslavem Štoskem, dříve také ochotnický 

kroužek vedený Frant. Neumanem. 

Odstěhování z  obce způsobem poněkud ne-

obvyklým provedli tohoto roku 2 rolníci, a sice 

Michal Peťkovský, čp. 155 a  Bohumil Prachař 

z čp. 203. [Zde: vynechán konkrétní popis opuš-

tění vesnice.]

Výlet školních dětí III. třídy národní školy do 

teplických a  adršpašských skal byl umožněn 

pořádáním taneční zábavy, kterou na návrh uči-

tele Al. Hoška uspořádalo rodičovské sdružení 

a která vynesla asi 4.500 Kč.

NEJVÝZNAČNĚJŠÍ 
UDÁLOSTI r. 1949

Za nejdůležitější události r. 1949 v obci 

Rudolticích považuji: 

1)  Založení Jednotného zemědělského 

družstva

2) Postavení místního rozhlasu 28/4

3) Postavení obecní mostové váhy.

Ustavení JZD bylo v místě poprvé propagová-

no na výroční schůzi komunistické strany. K jeho 

ustavené pak došlo tím, že dosavadní Strojní 

družstvo se přeměnilo na JZD až na to, že všich-

ni bývalí členové Strojního družstva do nového 

JZD nevstoupili. Značný počet nových členů 

JZD ve zdejší obci tvoří nezemědělci. Dnešního 

dne, to je v březnu 1950 má JZD celkem 34 čle-

nů. Předsedou je rolník Matyáš František, po-

kladníkem Jaroslav Bareš.

Místní rozhlas byl postaven v  létě 1949 nákla-

dem 170.000 Kč. Jeho nedostatkem je malý počet 

tlampačů. (Oprava: byl postaven od 30/3 do 28/4.)

Mostová váha byla postavena v  srpnu 1949 

u silnice pod nádražím. Dokončena v říjnu.

To jsou asi nejdůležitější budovatelské úkoly 

a události v 1949.

K nim by se dalo ještě připočítati zahájení prací 

na opravě Kulturního domu čp. 95. Bylo posta-

veno lešení venku, aby se mohla nahodit fasá-

da; ta však již nahozena nebyla pro pokročilou 

podzimní dobu.

Rovněž bylo pracováno na vybudování druž-

stevní prádelny, umístěné v  Kulturním domě, 

která byla pak otevřena v únoru 1950. 

Dne 8. 6. 1949 byl propuštěn obecní tajemník Jo-

sef Brokeš a místo něho přijata Irena Karpišková.

Veřejné osvětlení, tj. osvětlení silnice, bylo po-

staveno r. 1948. Dlouho však nesvítilo. Asi po 

půl roce popraskaly žárovky, a  protože jiných 

nebylo, přestalo se svítit.

Čermná zde sehrála 12/6 hru: Svatba Krečinského.

ROK 1950 

Se vyznačuje především budováním jednotné-

ho zemědělského družstva v Rudolticích (krátce 

JZD), což znamená úplný přerod vesnice od sou-

kromého hospodaření ke společnému hospoda-

ření. Tato událost vtiskuje ráz všemu životu toho 

roku na vesnici. O tom ve zvláštní kapitole. 

Podpisová akce štokholmské mírové rezoluce 

se konala v obci ve dnech 10. až 12. května 1950. 

Podepsalo to asi 460 osob, tedy skoro všichni 

občané od 6 let výš.

Válka v  Korei, která začala v  červnu 1950 

byla sledována obecenstvem se zájmem 

zásluhou rozhlasu a tisku. Mluvilo se o ní na 

každé schůzi.

Velezrádný proces s  Miladou Horákovou 

a  spol., která byla 27. 6. 1950 popravena, byl 

rovněž velmi bedlivě v obci sledován a soudní 

jednání bylo částečně vysíláno i místním roz-

hlasem z natočených pásů.

Procesy proti 9 opatům a  představeným růz-

ných řádů, konané v Praze v listopadu 1950 byly 

rovněž sledovány v obci s velikým zájmem.

Narodilo se 23 dětí (13 děvčat a  10 chlapců) 

a zemřely 4 osoby (Matyášová 70 letá, Karafi -

átová 70 let, Jan Stránský (49 letý rolník zabit 

elektrickým proudem), Kosovo dítě 6 měs.

Svateb bylo v obci 6, z toho bylo pouze 3 civilní 

(občansky uzavřený sňatek), 3 byly občansky 

i církevně uzavřeny.

Římsko-katol. farář P. Václav Zemek, bydlící 

v Třebovicích a sem dojíždějící, odešel v srpnu 

na Jelení a na jeho místo byl ustanoven P. Dří-

novský. O P. Zemkovi poznamenávám, že byl 

duchovním správcem ve věznici v  Kartouzích 

a  měl nějaké spory se správou věznice nebo 

některými dozorci vězňů, protože se prý proti 

nim zastával vězňů.

Farní benefi cium (farský statek) ve výměře asi 

31 ha včetně lesa převzal stát a faře bylo pone-

cháno asi 1 ½ ha pole a louky.

Z DROBNÝCH UDÁLOSTÍ TOHOTO 

ROKU POZNAMENÁVÁM:

Počasí: Počátkem zimy bylo velmi mírné, takže 

31/12 1949 se ještě na polích oralo. První mrazy 

se dostavily teprve 1. ledna 1950.

Volný trh (prodej potravin a textilií bez bodů, 

lístků nebo poukazu) zaveden od 6. ledna 

1950. Volné ceny jsou 4 až 11 krát vyšší než 

vázané. Košile na body stojí 200 Kč, volná 

1.200 Kč. Boty na poukaz nebo body 450 Kč, 

volné 2.000 Kč, kapesník na body 36 K4, kalho-

ty cajkové 260, štofové 640 Kč.

Proces s Miladou Horákovou. 
Zdroj: nezapomente.cz

Foto: Duben 1950 – zastrašovací proces 
„Machalka a spol.“ s představiteli mužských 

řeholí. Zdroj: Machálková – Maixnerová, Šárka: 
Hoří déšť aneb Zpráva o akci K,  noci ze 13. na 
14. dubna 1950, kdy měl být internován Bůh. 

Vyšehrad 2010.



ČÍSLO 1/2011, BŘEZEN34

JZD – ZALOŽENÍ

Při členské schůzi KSČ (Komunistické strany Čes-

koslovenska) konané v hostinci č.p. 18 dne 1. led-

na 1949 vyložil předseda okresního výboru Jan 

Řeháček, přednosta stanice ČSD v  Rudolticích, 

úmysl komunistické strany sjednotit zemědělská 

družstva na vesnici v jedno družstvo pod názvem 

jednotné zemědělské družstvo. Bylať tehdy na 

vesnici různá družstva zemědělská, ku příkladu 

vodní družstvo, strojní družstvo, družstvo cho-

vatelů dobytka a ještě jiná), takže družstevnictví 

bylo roztříštěno, protože pro každé museli býti 

voleni funkcionáři a konány schůze. Tím nemohlo 

družstevnictví dobře prospívati.

Dále šlo o to, aby zemědělství se přiblížilo poněkud 

průmyslu, aby se zmenšila pracovní doba a zvýšil 

se výnos. To bylo možno jen zakoupením velkých 

a  nákladných strojů. Což jednotlivcům nebylo 

možno pro vysokou cenu, jednak i proto, že u jed-

notlivce by takový nákladný stroj nebyl využit.

Proto bylo nutno se seskupit v  družstvo. Na 

všech schůzích strany komunistické se jednalo 

o ustavení takového družstva, až dne 29. května 

1949 byl zvolen přípravný výbor, v  jehož čelo 

jako předseda byl zvolen Josef Havlena, rolník. 

Do nového družstva byli převedeni bývalí čle-

nové strojního družstva a  družstva pro chov 

dobytka, až na několik málo jednotlivců, kteří do 

nového družstva nazvaného „Jednotné země-

dělské družstvo“ nevstoupili. Tak byl dán základ 

novému hospodaření na vesnici.

Aby byla ulehčena práce také ženám, bylo 

usneseno založit družstevní prádelnu, umístě-

nou v Kulturním domě na čp. 95. Do této prá-

delny se přihlásilo dosti členů i  nezemědělců 

a tak do JZD začali vstupovat i nezemědělci.

Dne 17. února 1950 byl zvolen prvý řádný vý-

bor s předsedou Frant. Matyášem v čele a téhož 

roku pak 27. července 1950 byl tento předseda 

vystřídán novým, a sice Janem Petránem, který 

tehdy byl současně předsedou MNV.

Mateřská škola zavedla od 1. července 50 celo-

denní péči o děti. Přijímala děti od 6 hodin ráno 

a opatrovala je až do hodin večerních (asi do ½ 

9. Večer). V době žní bývalo ve školce na 30 dětí, 

po žních a hlavně v zimě návštěva klesla asi na 

12 dětí denně. Učitelka Věra Jurečková se služby 

vzdala a odešla do Dolní Čermné, na škole byla 

ustanovena uč. Božena Šedová (dříve tovární 

dělnice) a  pěstounka Pavla Cihlářová. Po něja-

kou dobu byly zde ještě 2 pěstounky, ale když 

pro nemoc spalničky byla škola uzavřena na 

1 týden, pěstounky byly dány jinam.

Jesle zřízeny nebyly, ač o ně byla podána žá-

dost. Největší potíž činí při založení to, že úřady 

žádají především soupis přihlášených dětí (asi 

20). Rodiče na schůzích říkají, že chtějí jesle, ale 

zapsat je nedají a potřebný počet dětí pro ote-

vření nelze sehnat.

Mateřská škola byla v  červenci přestěhována 

z čp. 21 na čp. 234, které později bylo k  tomu 

upraveno, především byly postaveny záchody. 

V dubnu 1950 přidělil MNV mateřské škole za-

hradu po bouračce proti nové mateřské škole 

na čp. 234.

Kulturní brigáda složená ze žáků pražské kon-

servatoře hudební a 1 solistky Vinohradského 

divadla 2krát navštívila Rudoltice a uspořádala 

tu 2 koncerty málo navštívené. Kulturní brigá-

du tvořili: Hudební patron okresu Fišer, kla-

vírista Simon. K provedení koncertu zapůjčil 

pianino ředitel školy A. Hošek.

Tato kulturní brigáda byla v Rudolticích 12. břez-

na 1950 a  6. května 1950. Podruhé zde byli 

umělci: Fišer, Janecký, Simon, Kovárná. Z  další 

kulturní činnosti lze uvésti:

17. 4. 1950 – Krajský národní výbor hovoří s lidem. 

22. 4. 1950 – film „Duha“, zájezd okresu Lanškroun.

21. 5. 1950 – Divadelní hra: Velká tavba, sehraná 

herci z Lanškrouna

11. 6. 1950 - Vojnarka, divadelní hra Al. Jiráska, 

sehrána místními ochotníky a opakována 

v Albrechticích. 

8. 9. 1950 – 2 denní školení budoucích 

funkcionářů JZD (tento kurs se konal 

v Lanškrouně, ale byli tam i účastníci z Rudoltic)

17. 12. 1950 „Noc s klubkem“ – divadelní hra, 

sehraná ochotnickým kroužkem JZD z Rudoltic.

Putovní zvukové kino okresní osvětové rady 

z Lanškrouna sehrálo tu několik fi lmů a kromě 

toho v  létě tu bylo po 2 dny kino ministerstva 

zemědělství (r. 1950) ¾ hrál fi lm Osvětim, 

22/4 Duha.

26. 12. 1950 Budovatelský plán na r. 1950 byl 

většinou nesplněn. Na kulturním domě se nic 

neopravovalo pro nedostatek pracovních sil a pro 

nedostatek materiálu. Zejména je velká nouze 

o cement, který se přiděluje především na stavby, 

mající význam pro rozvoj hospodářský.

Družstevní prádelna byla otevřena slavnostně 

8. ledna 1950. Je majetkem JZD a  vybavena 

prozatím 1 pračkou a 1 ždímačkou. Pradlenou 

ustanovena paní (soudr.) Martincová, v  témž 

čísle bydlící. Po celý rok se tam pralo hodně.

Rozpisy dodávek zemědělských plodin a živo-

čišných výrobků (mléka, masa a vajec) se konaly 

počátkem ledna ve formě dodávkových smluv, 

které se 9. 1. podpisovaly.

Oslavy Leninovy se konaly v Kulturním domě 

dne 20. ledna 1950. Program opatřily děti ná-

rodní školy.

V únoru 1950 vyhlášen byl slavnostně a veřej-

ně na společné schůzi v Kulturním domě „Bu-

dovatelský plán obce Rudoltic na rok 1950“. 

[Závazky 12 složek veřejného života obce v ob-

lasti budovatelské, politické, kulturní, sportovní 

– vynecháno.] 

Národní sčítání se konalo od 1. do 10. března 

1950 a doplněno bylo 27. května 1950. Výsled-

ky sčítání nesměly býti zapisovány ani do obec-

ní kroniky. Z jiných pramenů lze zjistiti, že v obci 

Rudolticích je asi 200 obytných domů, asi 720 

obyvatelů, 80 zemědělských usedlostí, z nichž 

2 jsou málo přes 20 ha, většina jich na výměře 

13 ha. Koní je počátkem roku 107 a do 5 let má 

býti jejich stav snížen na 70, krav je 289, ten má 

býti zvýšen.

Obecní cesty po vesnici byly opraveny v břez-

nu 1950. Kamení bylo dovezeno z Chocně, kde 

se boural tunel a  dovezeno hlavně na cestu, 

která je souběžně podle silnice na druhé straně 

potoka od školy na jih až k silnici Lanškroun – 

Česká Třebová.

Obecní sad byl vysázen v  dubnu 1950 na se-

verovýchodní straně železniční trati na svazích 

obrácených k jihu. Bylo tam vysázeno 100 ovoc-

ných stromků na poli, které se k obdělávání pro 

svůj svah nehodilo. 

Dne 7. května se účastnili někteří zdejší obča-

né přehlídek továrních milicí a  krojovaných 

složek na náměstí v Lanškrouně, konaných na 

oslavu vítězství v květnu 1945.

Národní škola byla dne 27. 3. 1950 podrobena 

komisionální prohlídce a její stav shledán velmi 

zchátralý. Stavební odborník uznal, že budova 

školní (čp. 200) může svému účelu vyhovovat 

ještě asi 2 – 3 roky, že adaptace nejsou možné 

a že je nutno postaviti novou budovu.

Učitelstvo v Rudolticích se částečně vyměnilo. 

Odešla Marie Čiháková na školu do Jakubovic 

a Božena Rybková do Lhotky u České Třebové. 

Místo nich přišel Zdeněk Řeháček z  Rudoltic 

(syn přednosty stanice ČSD v Rudolticích v Če-

chách) a Vlasta Katolická z hospodyňské školy 

v Lanškrouně.

Z HISTORIE OBCE

 Oslavné rozorávání meze 
(snímek z Obříství na Mělnicku). 

Repro z knihy: Hájek, Pavel: Jde pevně kupředu 
naše zem. Krajina českých zemí v  období 

socialismu 1948 – 1989. Malá Skála 2008.
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6.  Jawa 250, Vladyka Karel, újezdní tajemník 

(služební)

7.  Jawa 250, Mareš Josef, újezdní tajemník 

(52.000 Kč) (služební)

8. Jawa 250, Křivohlávek Jan, rolník

9.  Ogar 350, Kubín Jan, elektrotechnik 

(63.000 Kč)

10.  Jawa „robot“ 100 cm, Kubín Jan, 

(předválečný 2.850 Kč)

11. Zetka 150, Doležel Jaroslav, 43.000 Kč 

12.  Zetka 150, Petrán Jan, instruktor družstva, 

služební

13. Zetka 125, Málek Jan, člen SNB

14. Manet 90 cm, Hošek Alois, ředitel školy, 

17.400 Kč

15. Manet 90 cm, Kos Karel, kolář

16. Manet 90, Faltus J., dělník

17.  „Sachs 100“, Maršík Jan, poštovní zřízenec 

(starý)

Pramen:  Pamětní kniha obce Rudoltic

1949 – 1989, s. 3 – 56 (výběr)

Bílý Josef čp. 136, Dvořák Emanuel, Šula Josef, 

Diblík Karel, Mareš Jindřich, Švajgr Anti, Char-

vát Alois, Chromec Jan, kovář, Kos Karel, kolář, 

Kučík Adolf, nečleni: Bareš Jaroslav, Jeřábek 

Jaroslav, Novotný Frant. č. 20, Svoboda Josef 

č. 60, Loskot Ladislav, Loskot Adolf, Hnát Josef, 

Dobrá Olga, Prchlík Emanuel.

Jako agronomové pracují v  družstvu Stani-

slav Šebrle a  Gotvald Vladimír, jako zootech-

nik Jan Fišer.

A tak se naši rolníci toho památného roku na 

přelomu půl století – 1950 – dali na nové cesty. 

ROZORÁNÍ MEZÍ 

Jako zajímavost a pozoruhodnost ještě pozna-

menávám, že meze a cesty zabíraly v každé obci 

až 25 – 30 ha půdy, čili výměru 2 prostředních 

statků. Odstraněním cest a  mezí tato půda 

přibyla zemědělcům k dobru a mohla pomoci 

zvýšit výnos půdy. Co to znamená v bohatých 

a úrodných krajích – získat 20 ha dobré půdy – 

může si každý vypočítati.

Krádež. V noci ze 27 na 28/6 byl vykraden MNV. 

Ukradeny peníze (několik tisíc) a spisy o domá-

cích zabijačkách.

Požáry byly toho roku v obci 2. Na jaře asi v květ-

nu hořela u Josefa Vázlera na čp. 50 stodola, kte-

rou zapálil 8letý Petr Fenyk, sousedův kluk. 

29. 9. 1950 vyhořela stodola u čp. 55, majitel 

Josef Zavřel, již odstěhovaný, ale na jeho místě 

hospodařil Josef Hikade. Uhořelo 7 vozů nalo-

žených nevymláceným obilím, velká mlátička, 

2 elektrické motory a  mnoho strojů. Škoda 

byla asi 1 milion korun. Oheň způsobil 14 letý 

hoch, který opravoval elektrickou zásuvku 

a na práci si posvítil zápalkou, kterou odhodil. 

Chtěl oheň ušlapat, ale nepodařilo se mu to 

a utrpěl těžké popáleniny.

Kromě toho vyhořela obecní šupně u obecního 

domku č. 48 (?) a uhašen byl vznikající požár na 

čp. 155, které později bylo zbořeno. 

Stav motorových vozidel v obci Rudolticích 

ku dni 31. 12. 1950

1.  Traktor „Zetor 25“ (170.000 Kč), majitel JZD 

(zeměděl. družstvo)

2.  Traktor „Škoda“, JZD, (konfi skát, málo schopný)

3.  Osobní auto (starší) – Svoboda Josef, 

trafi kant

4.  Hasičské auto (předěláno ze starého 

osobního)

5.  Jawa 250, Boh. Švestka, obchodník (23.000 Kč)

Ve žních 1950 bylo poprvé přikročeno ke sku-

pinové práci. Byly utvořeny skupiny, které spo-

lečně pracovaly pod vedením skupináře nebo 

úsekáře. To byl I. typ JZD.

Tato skupinová práce ukázala nevýhodu ma-

lých kusů. Bylo nutno často přejíždět s  pole 

na pole, při čemž bylo nutno samovazy sklá-

dat a  zase rozdělávat, protože po úzkých ces-

tách a úvozech neprojely. Bylo nutno přikročit 

k scelování parcel a menších kusů. Při tom i ta 

okolnost se jevila, že nebylo stejné obilí při sobě 

a tak rolníci, chtějíce opravdu, aby nová forma 

hospodaření jim přinesla ulehčení, museli při-

kročiti k společnému osevu, tj., stejné obilí síti 

pohromadě. Přitom se ukázalo, že meze jsou na 

překážku, a byly proto rozorány.

Toto rozorání mezí se dálo způsobem slavnost-

ním za účinkování hudby. Bylo tomu tak i v Ru-

dolticích, kde počátkem září 1950 byly slavnost-

ně rozorávány meze na pozemcích, patřících 

dříve rychtě čp. 2 za tratí směrem k Damníkovu. 

Stalo se tak za přítomnosti občanů a hlavně škol-

ní mládeže, aby tento výjev jim zůstal v paměti. 

Tím vstoupilo JZD v Rudolticích do II. typu.

Pak byla provedena grafi cká úprava katastrální 

mapy a zakresleny místo malých kousků veliké 

hony, jichž pro tento rok bylo zakresleno 8 a na 

nich proveden osev. Podzimní orbu provádě-

lo 5 traktorů státní strojní stanice z Albrechtic 

a  pak z  Litomyšle. Zdejší strojní družstvo za-

koupilo nový traktor „Zetor 25“ a mimoto mělo 

starou Škodovku, konfi skát a  bývalý majetek 

čp. 2 (rychty).

Když rolníci přijdou v poledne a večer z pole 

domů, místo oddechu a  odpočinku musejí 

pracovat ve chlévě. A tak je tomu v  každém 

hospodářství. Všichni musejí poklízet dobytek. 

Kdyby bylo více kusů pohromadě, udělal by 

to jeden člověk, tomu přidělený, ostatní by si 

mohli po práci odpočinout. A tak se rozhodli 

zemědělci k stavbě společných stájí, nejdříve 

na čp. 14, pak 56 a  později jinde. V takovém 

chlévě se ustájí asi 80 kusů. A tím vstoupilo 

JZD v Rudolticích do III. typu.

Jako každá nová věc budí nedůvěru, tak i tento 

revoluční krok v našem zemědělství budil u ně-

kterých jednotlivců nedůvěru a stavěli se k JZD 

odmítavě. Společný osev podepsali všichni ze-

mědělci v Rudolticích až na jediného, Josefa Svo-

bodu čp. 60. Přitom ale nevstoupili všichni do JZD 

a zůstalo jich 18 mimo JZD. Jsou to tito rolníci:
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