
rušen tím, že nebyla vyhlášena obchodní veřejná 
soutěž o nejvýhodnější nabídku, a to v souladu 
s fi nančním rozsahem zakázky. Zakázka byla za-
dána na základě výjimky uvedené v ust. § 1 odst. 
2 písm. d) zák. č. 199/1994 Sb., v platném znění, 
příspěvkové organizaci Stavby Rudoltice, která 
byla zřízena obcí. Pro uplatněný postup – využití 
uvedené výjimky – nebyly naplněny zákonné 
podmínky, a to že zakázka musí být zadána práv-
nické osobě zřízené za tímto účelem obcí a dále, 
že tato právnická osoba musí předmět veřejné 
zakázky poskytnout v celém rozsahu, nikoliv po-
mocí subdodavatele. 
  
Dále bylo kontrolou shledáno, že u tří nájemníků 
nebyla splněna podmínka maximálního mož-
ného příjmu příjmově vymezených osob, jak je 
stanoveno v podmínkách pronájmu Programu, 
k jejichž plnění vás zavazovalo Rozhodnutí o po-
skytnutí dotace. 

S ohledem na skutečnost, že výše uvedená 
rozhodnutí ministerstva fi nancí neobsahovala 
byť sebemenší odůvodnění, zažádala obec ve 
smyslu zákona o svobodném přístupu k in-
formacím o jeho dodatečné poskytnutí. Jeho 
doslovnou citaci si můžete nyní přečíst: 
  
„Ve věci vaší žádosti o dodatečné odůvodnění 
rozhodnutí MF č.j. 43/29 364/2009-434 ze dne
15. 4. 2009 sdělujeme následující. 
  
V roce 2003 vám byla poskytnuta dotace ze státního 
rozpočtu na akci „108 bytových jednotek + technic-
ká infrastruktura Rudoltice, Obytná zóna Zámeček 
Rudoltice – I. etapa“ ve výši 68.040.000,- Kč. 
Provedenou kontrolou správce daně bylo zjištěno, 
že obec nepostupovala při výběru dodavatele 
stavby na uvedenou akci v souladu se zákonem 
č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek, 
ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon byl po-

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ
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SLOVO STAROSTKY

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ ČTENÁŘI, 
dovolte mi, abych Vás ve svém úvodním slovu 
krátce seznámila s některými tématy, jimiž se 
červnový zpravodaj zabývá a o kterých se na 
následujících stranách dočtete. 
  
V informacích obecního úřadu naleznete 
například výzvu pro poplatníky, kteří dosud 
nezaplatili místní poplatky za odpady i ze 
psů na rok 2009, dočtete se o institutu „veřejná 
služba“, kterou se obecní úřad rozhodl organi-
zovat. Nebudou chybět informace o datových 
schránkách, jejichž zavedení řeší zákon o elek-
tronických úkonech, a jsou pro vás samozřejmě 
připravena i usnesení zastupitelstva za období 
od posledního vydání zpravodaje. 
  
Naleznete zde již tradiční článek ohledně 
obecní bytové výstavby v lokalitě Zámeček 
– jak výstavba pokračuje a v jakých stádiích 
se jednotlivé rozestavěné domy nacházejí. 
V příspěvku na téma „obecní bytový fond“ Vám 
sděluji aktuální problémy, se kterými se obec 
v této souvislosti potýká. Dočtete se o poda-
ných soudních i rozhodčích žalobách, zjistíte, 
jak to vypadá s platební kázní nájemců a jak 
se obec postavila již k několika z nich, u kterých 
dlužné částky převýšily únosnou mez. 
  
Dotace a nejnovější informace o stavu jejich 
vrácení státu – jak se k naší obci postavilo 
ministerstvo fi nancí? Jak se na problematiku 
nevyhlášeného výběrového řízení dívá soud? Na 
čem stojí naše právní obrana v boji se státními 
orgány? I na tyto otázky – zcela zásadní pro naši 
budoucnost – čtěte odpovědi. 
  
Dozvíte se, jak je to vlastně s obecním vodo-
vodem, a jestli už proběhla slibovaná rekon-
strukce veřejného osvětlení. Velice zajímavé 
jsou nepochybně i informace o činnosti školy 
a věřím, že Vás také zaujme příspěvek našich 
seniorů a kastelánky Nového zámku. To vše 
a mnoho dalšího naleznete na stránkách zpra-
vodaje, který právě držíte v rukou, a já Vám spo-
lečně s redakcí při jeho čtení přeji klidné a ničím 
nerušené chvíle. 

Lenka Bártlová, starostka obce Pokračování na straně 3

DOTACE, TOŤ NEKONEČNÝ BOJ SE STÁTNÍMI 
INSTITUCEMI
Dne 15. dubna 2009 vydal tehdejší ministr fi nancí Miroslav Kalousek dvě rozhodnutí, 
kterými částečně vyhověl žádostem naší obce o prominutí odvodu a penále za porušení 
rozpočtové kázně. Odvod poskytnuté dotace ve výši 68 milionů prominut nebyl. 
Z celkové částky penále ve shodné výši však bylo prominuto celých 55 milionů Kč. 
Ministerstvo fi nancí tedy naší obci odpustilo platbu více než 80 % penále a v současné 
době jsme povinni zaplatit státu necelých 81 milionů korun.

Sídliště Zámeček ze střechy Nového zámku. Foto: Krasava Šerkopová



VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA ÚZEMNÍ CELKY

Kraj: Pardubický kraj
Okres: Ústí nad Orlicí
Obec: Rudoltice

Okrsky celkem  1

Okrsky zpr. 1

Okrsky v % 100 %

Voliči v seznamu 1 149

Vydané obálky 233

Volební účast v % 20.28

Odevzdané obálky 233

Platné hlasy 230

VÝSLEDKY HLASOVÁNÍ ZA JEDNOTLIVÉ STRANY

Strana Platné hlasy
číslo název celkem v %
1 Libertas.cz 2 0,86
2 Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 8 3,47
3 Věci veřejné 22 9,56
4 Občanská demokratická strana 52 22,6
5 Suverenita 15 6,52
6 Volte Pr. Blok - www.cibulka.net 1 0,43
7 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Čsl. 1 0,43
8 Česká str. národ. socialistická 0 0
9 Evropská demokratická strana 4 1,73
10 Strana svobodných demokratů 0 0
11 Demokratická strana zelených 0 0
12 Česká strana národně sociální 2 0,86
13 Národní strana 0 0
14 SDŽ - Strana důstojného života 1 0,43
15 Humanistická strana 0 0
16 Moravané 0 0
17 Spojení demokraté - Sdruž. nezáv. 0 0
18 Liberálové.CZ 0 0
19 Strana demokracie a svobody 0 0
20 Nejen has. a živn. s uč. do E. 1 0,43
21 Komunistická str. Čech a Moravy 39 16,95
22 „STAR. A NEZ. - VAŠE ALTERNATIVA“ 2 0,86
23 Strana svobodných občanů 1 0,43
24 SNK Evropští demokraté 4 1,73
25 Balbínova poetická strana 0 0
26 Strana zelených 4 1,73
27 Koruna Česká (monarch. strana) 0 0
28 Lidé a Politika 0 0
29 „Strana soukromníků ČR“ 0 0
30 Zelení 1 0,43
31 Dělnická strana 1 0,43
32 NEZÁVISLÍ 11 4,78
33 Česká str. sociálně demokratická 58 25,21

Volební místnost. Foto: Marcela Macháčková
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U čtyř nájemníků, případně u členů jejich domác-
nosti, bylo zjištěno porušení podmínky absence 
vlastnického nebo spoluvlastnického práva 
k bytu, bytovému nebo rodinnému domu, jak je 
stanoveno v podmínkách pronájmu v Programu. 
  
Ministerstvo fi nancí vaši žádost o prominutí 
odvodů za porušení rozpočtové kázně a přísluš-
ných penále objektivně posoudilo a přihlédlo ke 
všem aspektům, které vedly k porušení rozpoč-
tové kázně. 
  
Vzhledem k uvedeným kontrolním zjištěním je 
výsledek řízení adekvátní k závažnosti a charak-
teru porušení rozpočtové kázně, kterého se obec 
Rudoltice dopustila.“ 
  
Sumu, kterou by měla obec po rozhodnutí mi-
nistra vrátit státu, nelze samozřejmě v žádném 
případě akceptovat, rozhodně ne bez boje! 
Obec proto v zákonem stanovené lhůtě podala 
4 správní žaloby ke Krajskému soudu v Hradci 
Králové, kterými se bude snažit o zrušení rozhod-
nutí fi nančního ředitelství, jimiž bylo zamítnuto 
naše odvolání do platebních výměrů fi nančního 
úřadu. Současně bylo zažádáno o posečkání 
s platbou do doby rozhodnutí soudu. 
  
SPRÁVNÍM SOUDEM JIŽ BYL VYNESEN 
PRVNÍ ROZSUDEK 
V měsíci květnu t.r. projednával Krajský soud 
v Brně žalobu podanou příspěvkovou organi-
zací STAVBY Rudoltice proti Úřadu pro ochra-
nu hospodářské soutěže (ÚOHS), kterou se 
domáhala přezkumu správního rozhodnutí. 

Pokračování ze strany 1
Touto žalobou jsme napadali rozhodnutí úřa-
du, kterým bylo v roce 2007 zkonstatováno, 
že příspěvková organizace STAVBY Rudoltice 
porušila zákon o veřejných zakázkách tím, že 
před několika lety nevyhlásila na veřejnou 
zakázku výběrové řízení, za což nám byla 
uložena pokuta ve výši 100.000,- Kč. 
Žalobu v dubnu 2008 podával bývalý staros-
ta Kolomý za pomoci advokátní kanceláře 
Rudolfa Skoupého ve Svitavách, která nás 
u soudu i nadále zastupovala. Po projednání 
senátem byla naše žaloba zamítnuta s tím, 
že pokud by měl soud akceptovat argumen-
taci, kterou v žalobě na svou obranu uvádí-
me, fakticky by tím poskytl právní ochranu 
obcházení zákona o veřejných zakázkách. 
I přestože se závěry soudu nelze v podstatě 
nic jiného než souhlasit, rozhodlo zastupi-
telstvo o podání tzv. kasační stížnosti k Nej-
vyššímu správnímu soudu v Brně, abychom 
využili všech možných obranných mecha-
nismů při hájení naší obce, resp. organizací 
zřízených obcí. Vedení právní obrany pone-
cháváme i nadále advokátní kanceláři ve 
Svitavách, která je u tohoto problému od 
samého počátku a se kterou se ještě bývalý 
starosta rozhodnutím úřadu bránil. Jinými 
slovy – v soudních sporech, které obecní 
společnosti vedou proti ÚOHS, nezbývá 
nic jiného, než i nadále držet argumentaci 
pana Kolomého. 

DVĚ ODLIŠNÉ PRÁVNÍ OBRANY 
V tuto chvíli je myslím na místě pohovořit 
o právních obranách naší obce a námi 
zřízených organizací. Existují dvě, a to 

v podstatě zcela odlišné. Právní obrana, 
kterou zastával bývalý starosta v již poda-
ných žalobách ke správnímu soudu, staví 
zjednodušeně řečeno na výkladu zákona 
a striktně odmítá, že by k jakémukoliv po-
chybení došlo. Právní obrana, kterou naše 
obec zastává v současné době, stojí na 
několika „pilířích“. Jednak na tom, že chyby, 
kterých se naše obec v minulosti dopustila, 
byly okamžitě napraveny a současně byla 
učiněna opatření, aby se již neopakovaly. 
Dalším neméně důležitým argumentem 
jsou dobré mravy, kdy dle našeho názoru 
na jasná pochybení jednotlivců nemůže 
doplatit celá obec – každý z Vás – po ně-
kolik desetiletí. A třetím, domnívám se, 
celkem zásadním argumentem je spoluvina 
státu. Pochybení ze strany poskytovatele 
dotace byla již v letech 2005-2006 zkon-
statována i Nejvyšším kontrolním úřadem. 
Dle našeho názoru k porušení zákona na 
straně obce nepochybně došlo. 

V současné době tedy obec a společnosti 
ve vlastnictví obce vedou na svou obranu 
u správních soudů celkem 7 sporů. První 
z nich, ve kterém svými argumenty hájil 
naše zájmy ještě bývalý starosta Kolomý, již 
byl v prvním stupni rozhodnut s konstato-
váním jasného pochybení ze strany obce. 
I přesto věřme, že se nám podaří následky 
závažných porušení zákona zmírnit a tak 
Rudoltice co nejvíce uchránit před nevese-
lou budoucností. 

V Rudolticích dne 29. 5. 2009 
Lenka Bártlová, starostka obce

DOTACE, TOŤ NEKONEČNÝ BOJ SE STÁTNÍMI INSTITUCEMI

ho věci, které považoval za skvělé, neměly 
nikdy napadnout. Protože přijde trest – a je 
to tak správně. My se dnes snažíme o to, 
aby ten trest nepadl na každého z občanů 
Rudoltic v podobě zchátralé a chudé obce. 
Taky vím už dnes, že ne všechno se podaří 
„vyžehlit“. Ostatně to ani nechceme, proto-
že realitu změnit nelze a nebudeme přece 
hlásat, že to, co dělal bývalý starosta, je 
taková banalitka. Není – je to velký průšvih. 
Nicméně tvrdíme a bít se budeme za to, že 
za tento průšvih nesmí zaplatit celá obec. 
Ta sice bývalého starostu zvolila, ale ruku 
mu při podpisech nevedla, a porušovat 
podmínky dotací mu také nepřikazovala. 
Naopak – spolehla se na to, že to dělá 
dobře. Chyba. Jenže co mohli občané dě-
lat více? Sama vím z vlastní zkušenosti, že 
i kdyby na zasedáních zastupitelstva křičeli
sebevíce, zůstali by s nejvyšší pravděpo-
dobností bezmocní.

Nebyla bych tak přísná, protože lidé jsou 
chybující, a ne vždy starosta, který chybuje, 
je nutně špatný starosta. Ale to musí být 
chyba tak říkajíc lidská, normální, nechtě-
ná… Jenže v Rudolticích nezůstává pomalu 
kámen na kameni, o rodinných vazbách ne-
mluvě. Vypozorovat snahu o dobro pro obec 
vyžaduje hodně velkou fantazii – spíše to 
bylo takové „já na bráchu, brácha na mne“… 
a ještě pár kamarádů k tomu. Zákon je pro 
pitomce, my to uděláme po svém.

A tak teď hasíme požáry, prosíme stát 
o pomoc, u soudu se stavíme za věci, za 
které bychom jinak neztratili dobré slovo 
– a to všechno proto, aby se Rudoltice 
nestaly díky pár lidem, kteří si je v minu-
lých letech spletli, s prominutím, s dojnou 
krávou,  chudou osadou, kam raději ani 
nejezdit. Jako člověk znalý práva vím, co 
nás čeká, a taky tuším, co čeká bývalého 
starostu – možná i chvíle, kdy mu dojde, že Pokračování na straně 5

Právní zástupkyně obce.
Foto: Krasava Šerkopová

RUDOLTICE JAKO UČEBNICOVÝ PŘÍPAD…
…jak se samospráva NEMÁ dělat. Aby nedošlo k mýlce, samospráva pod vedením bývalého starosty Kolomého, 
protože současná starostka Bártlová si naopak vzala za cíl napravit, co se napravit dá, a nenechat Rudoltice padnout.



UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY 
  
Obecní úřad upozorňuje občany na již 
proběhlý termín splatnosti místních 
poplatků za odpady a místních 
poplatků ze psů na rok 2009. Informaci 
o platbách obou poplatků opakovaně 
níže zveřejňujeme a současně vyzýváme 
poplatníky, kteří poplatky do současné 
doby neuhradili, aby tak učinili nejpozději 
do 31. 7. 2009. Na poplatky, které 
nebudou v náhradním termínu zaplaceny, 
budou vydány platební výměry. 

PLATBY MÍSTNÍCH POPLATKŮ 
ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, 
SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, 
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ 
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
  
POPLATNÍKEM JE VE SMYSLU 
USTANOVENÍ OBECNĚ ZÁVAZNÉ 
VYHLÁŠKY OBCE RUDOLTICE 
Č. 2/2001: 
  
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 
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. 
  
Dle dodatku č. 5 k Obecně závazné 
vyhlášce č. 2/2001 ze dne 1. 1. 2008 
činí sazba poplatku pro každého 
poplatníka částku 300,– Kč. Tato sazba 
zůstává pro rok 2009 neměnná. 
Poplatky pro rok 2009 jsou splatné 
nejpozději do 30. 4. 2009 a lze je 
hradit v hotovosti přímo na obecním 
úřadu anebo bezhotovostním 
způsobem – převodem z účtu, a to 
následovně:
 
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:
 121314, pak variabilní symbol 
 bude vypadat takto: 3371213140

• 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

PLATBY MÍSTNÍHO POPLATKU ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů je splatný pouze 
v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu 
nejpozději do 30. 4. 2009.

Před samotnou platbou poplatku je 
v každém případě nutné vyplnit Přihlášku 
k místnímu poplatků ze psů, která Vám 
byla doručena současně se zpravodajem 
v prosinci roku 2008, popř. si ji lze 
stáhnout na webových stránkách obce 
(www.rudoltice.cz). 

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

VEŘEJNÁ SLUŽBA 
  
ZÁKON Č. 111/2006 SB., O POMOCI 
V HMOTNÉ NOUZI, VE ZNĚNÍ 
POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ,  UMOŽŇUJE 
OD 1. 1. 2009 VYUŽÍT PRO ZAMĚSTNÁNÍ 
OSOB V HMOTNÉ NOUZI INSTITUT 
ZVANÝ “VEŘEJNÁ SLUŽBA”.

Na základě písemné smlouvy, uzavřené 
mezi obcí a osobou v hmotné nouzi, lze 
zabezpečovat činnosti, které jsou konány 
ve prospěch obce, jako je např. zlepšování 
životního prostředí v obci, udržování 
čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, 
pomoc v oblasti kulturního rozvoje 
a sociální péče, apod. 

S osobou v hmotné nouzi, která projeví 
zájem vykonávat pro obec veřejnou 
službu, bude uzavřena smlouva o výkonu 
veřejné služby. Obec je rovněž povinna 
uzavřít pojistnou smlouvu kryjící 
odpovědnost za škodu na majetku nebo 
na zdraví, kterou osoba vykonávající 
veřejnou službu způsobí nebo jí bude 

způsobena. 
Obec má právo si od příslušného orgánu 
pomoci v hmotné nouzi vyžádat informaci, 
zda osoba, která vykonává veřejnou 
službu, již v předchozím období veřejnou 
službu vykonávala a jak byla hodnocena. 
Obecní úřad naopak podává na základě 
písemné žádosti úřadu práce informace 
o tom, zda a jak byla veřejná služba 
osobou vykonávána. 

Obec Rudoltice se rozhodla veřejnou 
službu organizovat a nabídnout tak 
občanům v hmotné nouzi možnost zvýšit 
si tímto způsobem příjem (navýšit dávky 
hmotné nouze). Zájemci o výkon veřejné 
služby v naší obci se mohou hlásit na 
obecním úřadu. 

DATOVÉ SCHRÁNKY 
  
POČÍNAJE 1. 7. 2009 NABÝVÁ 
ÚČINNOSTI ZÁKON Č. 300/2008 
SB., O ELEKTRONICKÝCH ÚKONECH 
A AUTORIZOVANÉ KONVERZI 
DOKUMENTŮ, KTERÝ MJ. UPRAVUJE 
I POUŽÍVÁNÍ DATOVÝCH 
SCHRÁNEK. 
  
Datovou schránku budou mít povinně 
založenou subjekty, jako jsou orgány 
veřejné moci (úřady), právnické osoby 
zapsané v obchodním rejstříku, notáři, 
soudní exekutoři, advokáti, daňoví 
poradci a insolvenční správci. Všem výše 
jmenovaným bude zřízena automaticky. 
O bezplatné založení datové schránky 
však mohou požádat i ostatní právnické 
osoby a fyzické osoby. 
  
Doručování prostřednictvím datových 
schránek bude povinné 
a) mezi úřady navzájem 
b) z úřadu směrem k právnickým osobám 
zapsaným v obchodním rejstříku, ale 
i k ostatním právnickým a fyzickým 
osobám, které budou mít datovou 
schránku zřízenou. 
  
Komunikace prostřednictvím datových 
schránek fyzické či právnické osoby vůči 
úřadům mohou, ale nemusí využívat. 
  
Tyto a mnoho dalších informací naleznete 
např. na internetových stránkách 
www.datoveschranky.info.
Na tomto webu můžete současně 
i zhlédnout, jak bude vypadat práce 
s datovou schránkou z pohledu příjemce 
datové zprávy. 
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RUDOLTICE JAKO UČEBNICOVÝ PŘÍPAD…
Pokračování ze strany 3

Co z toho plyne – važme si vedení obcí, které před své 
občany staví jasná slova, jakkoli tvrdá. Jako tomu bylo 
naposledy v sále v Rudolticích. Malovat věci na růžovo 
a tvářit se, že v malé obci lze všechno, je cesta do pekel. 
Vidíme to dnes v Rudolticích. Bývalý starosta stavěl tak 
trochu vzdušné zámky, při jejich realizaci zapomněl na 
zákony, nezapomínal naopak na svoji rodinu, a celou 
jednu generaci zaměstná, aby se z těchto snah vylíza-
la. Lze v tom najít aspoň něco dobrého?

Jistěže. 55 milionů jsme už zachránili. O další bojujeme. 
Radnice dnes všechny věci řeší na základě právního 
a ekonomického poradenství. Nestydí se zeptat, pro-
tože neptá se jen hlupák. Takže Rudoltice dnes jedou 
podle nových pravidel, podle zákona, a vůči občanům 
se nic neskrývá. Pokud k tomu byl inspirací ten hurá styl 
předchozích let, aspoň k něčemu byl dobrý. Z mého po-
hledu je teď mimo dobré využití paragrafů a dobré vůle 
v zastupitelstvu podstatné i to, aby obec byla jednotná, 
stála za svou starostkou a zastupiteli v jejich snaze dát 
věci do pořádku, a ono se to povede – i když to nebude 
přes noc – a ani to nebude zadarmo. Ale za všechno se 
holt platí – i za ne zrovna šťastnou volbu některých lidí. 

Mgr. Jana Hamplová, advokátka
Právní zástupkyně obce Rudoltice  

Na tomto místě bych ráda vyvrátila domněn-
ky některých občanů o prodeji obecního 
vodovodu této společnosti – není tomu tak. 
Vodovodní řád, prostřednictvím kterého 
dochází k zásobování vodou většiny domác-
ností v naší obci, zůstává i nadále v našem 
vlastnictví! Společnost VAK Jablonné nad 
Orlicí, a.s. se pouze zavázala vodovodní řád 
na své náklady provozovat, tzn. provádět jeho 
pravidelnou údržbu, opravy apod. Dalším 

mýtem, který by bylo dobré vyvrátit, je navý-
šení cen za vodné a stočné. Opětovně mohu 
zkonstatovat, že tomu tak rozhodně není 
– ba naopak. Cena vodného se pro Vás jako 
koncové spotřebitele sníží na ceny dle plat-
ného ceníku této společnosti, jehož výše od 
1. 4. 2009 činí 24 Kč/m3 bez DPH. Ptáte se, 
jak je to možné? Do současné doby, tedy 
i v minulých letech, obec nakupovala vodu od 
společnosti VAK za cenu pro maloodběratele, 

Nová dlažba před obchodem Konzum.  Foto: Krasava Šerkopová

Účastníci besedy s Mgr. Hamplovou. Foto: Krasava Šerkopová

kterou následně o několik korun navýšila, 
a za navýšenou cenu ji Vám jako konečným 
spotřebitelům prodávala. Obec si tak snažila 
krýt část svých nákladů spojených s údržbou 
a opravami vodovodního řádu. I přestože tak-
to činila, její ztráta se v konečném důsledku  
pohybovala řádově ve statisících ročně, neboť 
obecní vodovod je na některých místech 
v takovém stavu, že jeho oprava a údržba 
vyžaduje velké množství nákladů.

S nástupem nového provozovatele došlo mj. ke 
kontrole vodoměrů na veškerých odběrných 
místech a v případech, kde byla nutná jejich 
výměna, tak bylo učiněno na náklady obce.

V těchto dnech obecní úřad rozesílá obča-
nům vyúčtování vodného a stočného za 
uplynulé období. Od měsíce května 2009 
již bude vodné účtovat provozovatel – tedy 
společnost VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., který 
by všem spotřebitelům měl nabídnout i mož-
nost zálohových plateb.

V souvislosti s vodovodním řádem v obci jsme 
se dále rozhodli provést jeho vytrasování
a geodetické zaměření. Na provedení těchto 
prací bylo poptáno několik fi rem, které se 
touto problematikou zabývají, a smlouva byla 
nakonec uzavřena se společností Geodézie Lan-
škroun, s.r.o., která nabídla nejvýhodnější cenu.

VODOVODNÍ ŘÁD A REKONSTRUKCE
Počínaje 1. 5. 2009 vstoupila v platnost smlouva uzavřená mezi naší obcí a společností VAK Jablonné nad Orlicí a.s., 
jejímž předmětem je provozování vodovodního řádu ve vlastnictví obce.

Pokračování na straně 7



USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/05/03/09 
  
1. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje: 
  
a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápis 
c) p. Jitku Šabatovou do funkce členky 
Kontrolního výboru OZ Rudoltice. 
d) Kupní smlouvu a smlouvu o věcném 
předkupním právu mezi Obcí Rudoltice 
a P. R., bytem XXX, na prodej
p.p.č. 4245/21 v kat. území Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 281.760,- Kč. 
e) uzavření smlouvy o provozování 
obecního vodovodu mezi obcí Rudoltice 
jako vlastníkem a VAK Jablonné nad Orlicí, 
a. s. jako provozovatelem, jejímž účelem 
je zajištění komplexního a odborného 
provozování vodohospodářských 
zařízení vlastníka za účelem zásobování 
obyvatelstva pitnou vodou. 
f) v souladu s ust. § 18 odst. 1 písm. j) zák. 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění, zadání veřejné zakázky 
malého rozsahu – „Rekonstrukce 
vyhořelého bytového domu čp. 605 
v Rudolticích“ organizaci VISION Rudoltice 
s.r.o., která vykonává převážnou část své 
činnosti ve prospěch obce Rudoltice 
a ve které má obec Rudoltice výlučná 
majetková práva.
  
Uzavření smlouvy o dílo č. SRV 001/2009 
mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 
a VISION Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, 
jejímž předmětem je kompletní 
rekonstrukce bytového domu čp. 605 
poškozeného požárem na pozemku st.p.č. 
692 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to za 
pevnou cenu za dílo ve výši 5.190.898,- Kč 
bez DPH. 
g) uzavření smlouvy o dílo č. 001/2009/
DSI mezi příspěvkovou organizací 
STAVBY Rudoltice jako objednatelem 
a DS INTEX s.r.o. se sídlem U Dvora 118, 
Česká Třebová, jako zhotovitelem, jejímž 
předmětem je dokončení III. etapy obytné 
zóny Zámeček Rudoltice za cenu za dílo 
20.010.805,- Kč bez DPH s termínem 
ukončení plnění 10. 9. 2009. 
h) uzavření dodatku ke smlouvě 
o výhradním zprostředkování prodeje 
nemovitosti mezi obcí Rudoltice 
jako zájemcem a Realitní a dražební 
společností MOZAIKA s.r.o. se sídlem 
v Lanškrouně, Žichlínek 84, jako 
zprostředkovatelem, jehož předmětem je 
doplnění článku 1 smlouvy uzavřené dne 
2. 11. 2008, a to o p.p.č. 4245/37, 4245/
32, 4245/33, 4245/34, 4245/35, zapsané 
u KÚ v ÚO na LV č. 10001 pro obec a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna. 
i) uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 

č. IV-12-2004393/1, mezi obcí Rudoltice 
jako budoucí povinnou z věcného 
břemene a společností ČEZ Distribuce, 
a.s. se sídlem v Děčíně 4, Teplická 874/8, 
jako oprávněnou z věcného břemene, 
jejímž předmětem je sjednání podmínek 
pro budoucí uzavření smlouvy na zřízení 
věcného břemene na p.p.č. st. 429, p.p.č. 
171/2, 169, 3124, 152/2, 3349/1 a 3349/3, 
vše zapsané na LV č. 10001 pro obec 
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
jímž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování zařízení distribuční 
soustavy a dotčené nemovitosti. 
j) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene č. IV-12-2002691/VB/9, 
Rudoltice, 94 b.j., III. etapa – Knn, mezi 
obcí Rudoltice jako povinnou z věcného 
břemene a společností ČEZ Distribuce a.s. 
se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8,  jako 
oprávněnou z věcného břemene, jejímž 
předmětem, je zřízení věcného břemene 
umožňující využití p.p.č. 4245/1 zapsané 
na LV č. 10001 v pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, pro 
účely zřizování a provozování zařízení 
distribuční soustavy. 
k) podání žádosti o poskytnutí dotace 
z rozpočtu PK na požární techniku a věcné 
prostředky požární ochrany jednotky 
SDH obce Rudoltice na rok 2009 dle 
přiloženého návrhu, vypracovaného 
starostou SDH obce Rudoltice p. R.Ž., 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení, 
a to v předběžné výši 190.000 Kč 
včetně DPH.
Zastupitelstvo obce souhlasí se 30% 
spoluúčastí obce při poskytnutí dotace. 
l) podání žádosti o poskytnutí fi nančních 
prostředků na zajištění projektové 
dokumentace „Poldr Rudoltice na 
Lukávce“ (Poldr Kaštánek) u Krajského 
úřadu Pardubického kraje, a to na základě 
cenové nabídky Agroprojekce Litomyšl, 
dle které by bylo možné vyhotovit 
projektovou dokumentaci za cenu 
255.850,- Kč včetně DPH. 
m) úmysl prodeje části  p.p.č. 3088/33 
zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ 
pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
n) SDH Rudoltice prominutí poplatku 
za pronájem sálu Kulturního domu 
v Rudolticích dne 21. 2. 2009, kdy byl 
pořádán Hasičský ples. 
o) poskytnutí fi nančního příspěvku 
z rozpočtových prostředků obce v r. 
2009 Klubu důchodců v Rudolticích ve 
výši 7.000,- Kč (vloni 4.000,- Kč, v roce 
2007 1.000,- Kč) s tím, že bude ze strany 
Klubu důchodců předložena zpráva 
o využití fi nančních prostředků nejpozději 
do 31. 12. 2009. 
p) přidělení bytu č. 3 v domě čp. 276 
o velikosti 3+1 manželům J. a M. Ž., 
bytem XXX. 

q) projekt pěstební činnosti v lesích ve 
vlastnictví obce Rudoltice na rok 2009, 
zpracovaný Zdeňkem Papíkem, LESPAP 
– Práce v lese, dle kterého předpokládané 
náklady na pěstební práce činí 429.281,-  Kč, 
na těžební práce činí 249.300,- Kč 
a předpokládaný zisk je ve výši -179.981,- Kč. 
  
2. Obecní zastupitelstvo 
neschvaluje: 
  
a. úmysl prodeje 365/2, 365/3, 366/1, 
3088/ 22 a 3451/4, zapsaných na 
LV  č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna v KN u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí. 
OZ ukládá obecnímu úřadu zveřejnit dle 
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, úmysl prodeje p.p.č. 
365/2, 365/3, 366/1, 3088/22 a 3451/4 
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 
  
3. Obecní zastupitelstvo 
bere na vědomí: 
  
a) odstoupení p. Evy Chládkové z funkce 
členky Kontrolního výboru OZ Rudoltice. 
b) informace starostky ohledně její 
činnosti týkající se chodu obce. 
c) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
d) Rozhodnutí Finančního ředitelství 
v Hradci Králové ze dne 9. 2. 2009, 
č.j.: 11017/08-1700-603200, 11018/
08-1700-603200, 11020/08-1700-603200 
a 11022/08-1700-603200, kterými došlo 
k zamítnutí odvolání obce do vydaných 
Platebních výměrů FÚ v ÚO; 
bere na vědomí informace starostky 
obce o jednání na Ústředním fi nančním 
a daňovém ředitelství MF ČR v Praze dne 
4. 3. 2009. 
e) sdělení FÚ ÚO, č.j. 385/09/
273980602606, ohledně postoupení 
žádosti o prominutí odvodu a penále za 
porušení rozpočtové kázně MF ČR. 
f) oznámení pojišťovny KOOPERATIVA 
o poskytnutí pojistného plnění z pojistné 
události č. 4083075608 v celkové výši 
4.330.229,- Kč. 
g) nabídku pojištění obecního majetku 
ze strany pojišťovny Kooperativa s tím, 
že na příštím veřejném zasedání bude 
v případě odsouhlasení předložena 
pojistná smlouva starostkou obce ke 
schválení. 
h) Rozhodnutí starostky obce Rudoltice 
č. 3/2009 ze dne 1. 3. 2009, kterým 
byla v obci zřízena Povodňová komise 
s účinností od data vydání rozhodnutí. 
i) žádost manželů J. a D. P. o přidělení 
veřejného osvětlení v blízkosti rodinného 
domu čp. 73 v obci Rudoltice s tím, 
že konečné rozhodnutí o vybudování 
či nevybudování tohoto veřejného 
osvětlení bude vydáno až v době přípravy 
komplexního řešení v obci. 

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Víte, kde se nachází  ruční výroba 
modrotisku a kde je pštrosí farma?
 
Členové klubu důchodců by už o tom mohli 
vyprávět, protože začátkem května navští-
vili obě tato zajímavá místa při svém výletu. 
Naše cesta vedla nejprve do městečka Oleš-
nice na Moravě, kde v nenápadném domku 
provozuje rodina Danzingerů ruční výrobu 
modrotisku. Tajemství barvířské rodiny 
sahá až do 16. století a formy i receptury se 
předávají z generace na generaci. Používají 
se ruční dřevěné formy, barva indigo a oje-
dinělá technologie výroby. Poutavý výklad 
o historii i současném provozu firmy nám 
podal sám majitel a zároveň předvedl, jak 
se s dřevěnou formou pracuje. Součástí 
firmy je i malá útulná kavárna, kde jsme 
se posilnili na další cestu, a v prodejně 

zakoupili na památku něco z vystavených 
výrobků, kterých je více než 90 druhů.
 
Doubravice nad Svitavou byla dalším mís-
tem, kde jsme se zastavili. Měli jsme tam 
v úmyslu navštívit pštrosí farmu. Po mylné 
informaci pracovníka silnic, který nás po-
slal vlevo namísto vpravo, jsme konečně 
farmu našli a byli příjemně překvapeni, že 
součástí areálu je i zahradnictví s velkými 
skleníky. V jedné hale (ale i venku v ohradě) 
byli pštrosi různých velikostí, dokonce i druh 
pštrosů emu. Každý z nás už jistě viděl tyto 
největší ptáky světa v ZOO, ale zde jsme se 
přesvědčili, že na této farmě je chovají i pro 
jiné účely. V místní malé prodejně měli růz-
né výrobky z pštrosího masa, ve vitríně pak 
ještě výrobky z peří, ohromná pštrosí vejce 
a dokonce i výrobky kosmetické. Ve velkém 

skleníku jsme obdivovali nepřeberné množ-
ství různých květin a většina z nás neodolala 
a odvezla si pěkné výpěstky pro ozdobu 
svých domovů.

Při zpáteční cestě jsme se stavili v motores-
tu  „U Zlaté husy“  na oběd, kde jsme byli 
poměrně rychle obslouženi a s kvalitou 
jídla spokojeni.    

NEPŘIDÁTE SE  PŘÍŠTĚ K NÁM ?

Připomínáme, že setkání Klubu důchodců 
se konají od září do června vždy 2. středu 
v měsíci od 15 hodin v Hospůdce Na dvorku 
v budově obecního úřadu v Rudolticích.

ZiP

VÝLET KLUBU DŮCHODCŮ

Obec tak nejpozději do konce tohoto roku získá zaměře-
ní skutečného vedení vodovodního řádu na území naší 
obce a bude tak moci v následujícím období řešit věcná 
břemena s občany, přes jejichž pozemky je tento vodo-
vodní řád veden. Je nepochybné, že tato činnost bude 
velice časově náročná.

 REKONSTRUKCE

Před několika dny byla dokončena slibovaná první etapa 
nezbytné rekonstrukce veřejného osvětlení v obci. Na 
tuto etapu byla v rozpočtu vyčleněna pro tento rok částka 
200.000 Kč. Konkrétně byla provedena výměna rozvaděčů 
(u Žáčků, Hýblů a u školy), u vysokých svítidel – tj. zhruba 
u 58 kusů – byly repasovány jejich spodní části a dále bylo 
nově připojeno světlo u mostu pod obecním úřadem.

V měsíci dubnu byla provedena rekonstrukce chodníku 
u prodejny KONZUM v obci. S ohledem na jeho dlouhodo-
bý špatný stav došlo k odstranění staré nevyhovující betono-
vé dlažby a nově byla položena dlažba zámková. Dále došlo 
k opravě schodů u prodejny, které již byly pro chodce místy 
až nebezpečné. Tato akce byla hrazena z rozpočtu obce část-
kou 100.000 Kč.

V Rudolticích dne 31. 5. 2009 
Lenka Bártlová, starostka obce

VODOVODNÍ ŘÁD  A REKONSTRUKCE
Pokračování ze strany 5 LINKA DŮVĚRY

POSLÁNÍ LINKY DŮVĚRY ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Jsou chvíle, kdy si člověk neví rady, potřebuje 
poradit nebo pomoci. Nemá se na koho obrátit, 
ocitne se sám nebo své blízké a kamarády 
nechce svými problémy obtěžovat.

V TAKOVÝCH SITUACÍCH NÁM MŮŽETE ZAVOLAT NA LINKU DŮVĚRY 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ NA 

telefonní číslo: 465 52 42 52
Linka důvěry Ústí nad Orlicí poskytuje v nepřetržitém provozu telefonickou 

krizovou pomoc lidem, kteří se ocitli v těžké nebo jinak obtížné situaci 
a nemohou nebo nejsou schopni tuto situaci řešit vlastními silami. Pracovník 
linky důvěry poskytuje pomoc v hledání řešení pro klienta, podává kontakt 

na další organizace či odborníky, někdy jenom naslouchá, snaží se pochopit, 
zklidnit a podpořit klienta v nalezeném řešení daného problému. Tato služba 

je anonymní, za cenu vašeho telefonního tarifu a pracovníci linky důvěry 
zachovávají naprostou mlčenlivost.

VÍCE INFORMACÍ NALEZNETE NA 

www. linkaduveryuo.cz
vedoucí Linky důvěry Ústí nad Orlicí

Pštrosí vejce Tak se dívá pštrosVýroba modrotisku



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

j) žádost o ukončení nájemní smlouvy 
p. L.R., bytem XXX. 
k) sdělení hejtmana PK ohledně příspěvku 
na konto veřejné sbírky z rozpočtu PK ve 
výši 50.000,- Kč. 
l) informace ohledně postupu projektu 
„Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová“ 
m) zprávu o trestné činnosti v obci 
Rudoltice za rok 2008. 
  
4. Obecní zastupitelstvo 
neshledává: 
  
a. důvody k prominutí místního poplatku 
ze psů u žadatele p. P.V., nar. XXX, bytem XXX 
b) škodní událost sdělenou obci paní 
E.Ch., bytem XXX, jako důvodnou, a to 
proto, že ze strany obce nedošlo dle názoru 
obce i dle právního stanoviska právní 
zástupkyně obce k žádnému porušení 
povinností, týkající se údržby parkoviště 
domu čp. 261 v době vzniku úrazu, a to 
s ohledem na vydané Nařízení obce 
Rudoltice č. 1/2008 ve spojení s Plánem 
zimní údržby místních komunikací, 
vydaných a řádně zveřejněných, a to již  
před vznikem úrazu paní Ch. 
  
5. Obecní zastupitelstvo 
pověřuje: 
  
a. starostku obce k podpisu kupní smlouvy 
na prodej pozemku 4245/21 v k.ú. 
Rudoltice u Lanškrouna (bod č. 10) 
b) starostku obce k podpisu smlouvy 
o provozování obecního vodovodu (bod č. 
11) 
c) starostku obce k podpisu smlouvy o dílo 
na rekonstrukci domu čp. 605 po požáru 
(bod č. 12) 
d) starostku obce k podpisu dodatku ke 
smlouvě o výhradním zprostředkování 
prodeje nemovitostí (bod č. 14) 
e) starostku obce k podpisu smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene (bod č. 15) 
f) starostku obce k podpisu smlouvy 
o zřízení věcného břemene (bod č. 16) 
g) starostku obce vypracováním a podáním 
žádosti o poskytnutí dotace na Krajský 
úřad Pardubického kraje nejpozději do 
31. 3. 2009 (bod č. 17) 
h) starostku obce podáním žádosti 
u Krajského úřadu Pardubického kraje (bod 
č. 17a) 
i) správce bytového fondu zajištěním 
nového nájemníka bytu (bod č. 24) 
j) zastupitele Oldřicha Rezka 
zprostředkováním prohlídky obecního lesa 
(bod č. 25) 
  
6. Obecní zastupitelstvo 
ukládá: 
  
a) obecnímu úřadu zveřejnit dle § 39 odst. 
1 zák. č. 128/2000 Sb., ve znění pozdějších 

předpisů, úmysl prodeje části p.p.č. 3088/
33 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna. 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/12/03/09 
  
1. Obecní zastupitelstvo ruší: 
  
a) výběrové řízení na byt č. 4 o velikosti 
2+1 v II. NP domu čp. 264 
  
2. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje: 
  
a) uzavření nájemní smlouvy k bytu č. 4 
v domě čp. 264 s manžely P. a P. M., oba 
trvale bytem XXX, počínaje 15. 3. 2009 
a konče uplynutím doby 20ti let. 
b) opakované vyhlášení výběrového 
řízení na pronájem bytových jednotek 
ve vlastnictví obce Rudoltice, a to: bytu 
č. 8 o velikosti 1+1 v II. NP domu čp. 
261 a bytu č. 13 o velikosti 1+1 ve III. NP  
domu čp. 261 za podmínek uvedených 
v přílohách, které jsou nedílnou součástí 
tohoto usnesení; 
  
vyhlášení výběrového řízení na pronájem 
bytových jednotek ve vlastnictví obce 
Rudoltice, a to: bytu č. 2 o velikosti 2+1 v I. 
NP domu čp. 261 a bytu č. 12 o velikosti 
2+1 ve III. NP  domu čp. 262 za podmínek 
uvedených v přílohách, které jsou 
nedílnou součástí tohoto usnesení. 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/26/03/09 
  
1. Obecní zastupitelstvo schvaluje: 
  
a) program včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) prodej p.p.č. 365/1 v k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna za kupní cenu 10,- Kč/m2 
M.N., bytem XXX. Veškeré náklady spojené 
s prodejem pozemku hradí kupující. 
d) poskytnutí fi n. příspěvku na vybavení 
tanečního kroužku ZŠ Rudoltice 
prostřednictvím DDM Lanškroun 
v celkové výši 5.000,- Kč, který bude 
výlučně použit k zakoupení 10 párů 
obuvi pro členy tohoto kroužku s tím, že 
vyúčtování poskytnutého příspěvku bude 
DDM Lanškroun provedeno nejpozději do 
31. 8. 2009. 
e) nákup 10 setů školních lavic z fondu 
rezerv z důvodu zvyšování se počtu žáků 
a nevyhovujících velikostí starých lavic 
v celkové výši 39.970,- Kč včetně DPH. 
f) uzavření darovací smlouvy mezi 
P.J. jako dárcem a obcí Rudoltice jako 
obdarovaným, jejímž předmětem je 

dar ve výši 2.000,- Kč pro obyvatele 
domu čp. 605, postiženého dne 
11. 12. 2008 požárem. Částka 2.000,- Kč 
bude převedena na účet sbírky č. 43-
3767390247/0100. 
g) uzavření darovací smlouvy mezi 
Obcí Albrechtice jako dárcem a Obcí 
Rudoltice jako obdarovaným, jejímž 
předmětem je poskytnutí fi nančního daru 
ve výši 10.000,- Kč pro občany obecního 
bytového domu čp 605, postižené dne 
11. 12. 2008 požárem. Částka 10.000,- Kč 
bude převedena na účet sbírky 
č. 43-3767390247/0100. 
h) uzavření pojistné smlouvy č. 
7720372402 mezi Kooperativa pojišťovna, 
a.s., Vienna Insurance Group se sídlem 
v Praze jako pojistitelem, a obcí Rudoltice 
jako pojistníkem, na pojistnou dobu od 
20. 3. 2009 do 19. 3. 2010. 
i) fi nanční vypořádání mezi příspěvkovou 
organizací ZŠ a MŠ Rudoltice a obcí 
Rudoltice jako zřizovatelem k 31. 12. 2008, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

Finanční vypořádání mezi příspěvkovou 
organizací STAVBY Rudoltice a obcí 
Rudoltice jako zřizovatelem k 31. 12. 2008, 
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení. 
j) převod hospodářského výsledku ZŠ 
a MŠ Rudoltice za rok 2008 do rezervního 
fondu ve výši 2.761,90 Kč, a to z hlavní 
činnosti ve výši 169,78 Kč a z hospodářské 
činnosti 2.592,12 Kč. 
k) vypořádání ztráty příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice za rok 
2008 z hospodářské činnosti ve výši 
2.445.925,18 Kč tak, že část ztráty ve výši 
2.064.968,73 Kč bude pokryta z rezervního 
fondu příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice, část ztráty ve výši 8.908,86 Kč 
bude pokryta za zisku z hlavní činnosti 
za rok 2008 a nedokrytá ztráta ve výši 
372.047,59 Kč bude uhrazena z rozpočtu 
obce v roce 2009 formou dotace. 
l) převod výsledku hospodaření 
z hospodářské činnosti obce za rok 2008 
do fondu hospodářské činnosti ve výši 
12.300.628,97 Kč. 
m) vyhlášení výběrového řízení na 
pronájem bytové jednotky ve vlastnictví 
obce Rudoltice, a to: bytu č. 12 o velikosti 
2+1 v III. NP domu čp. 261 za podmínek 
uvedených v příloze, která je nedílnou 
součástí tohoto usnesení. 
n) podání žádosti o fi nanční podporu 
v rámci Integrovaného operačního 
programu „E-Government v obcích – 
Czech POINT“ na základě výzvy vyhlášené 
MV ČR. 
o) TJ Sokol Rudoltice prominutí poplatku 
za pronájem sálu pro účely konání 
1. Sportovního discoplesu. 
p) ZO KSČM prominutí poplatku 
za pronájem sálu pro účely konání 
Prvomájové veselice. 

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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VISION RUDOLTICE s.r.o.

JAKÝ JE SOUČASNÝ STAV VÝSTAVBY ?

Bytový dům SO 3-03 :
    Dokončená hrubá stavba 
    Dokončené hrubé rozvody elektro, 

voda, plyn, topení
    Dokončují se vnitřní omítky
    Ve 23. týdnu bude zahájena montáž 

sádrokartonu

Bytový dům SO 3-04 :
    Dokončená hrubá stavba 
    Dokončené hrubé rozvody elektro, voda, 

plyn, topení
    Zahájeny práce na fasádě
    Vnitřní omítky budou zahájeny ve 23. týdnu

Bytový dům SO 3-05 :
    Dokončená hrubá stavba 
    Dokončené hrubé rozvody elektro, voda, 

plyn, topení

Bytový dům SO 3-06 : 
    Dokončená hrubá stavba 
    Dokončené hrubé rozvody elektro, voda, 

plyn, topení
    Vnitřní omítky budou zahájeny ve 23. týdnu

Bytový dům SO 3-08 :
    Dokončená hrubá stavba 
    Dokončené hrubé rozvody elektro, voda, 

plyn, topení

Bytový dům SO 3-09 :
    Dokončená hrubá stavba 
    Dokončené hrubé rozvody elektro, voda, 

plyn, topení
    Zahájeny práce na fasádě

Bytový dům SO 3-10 :
    Dokončená hrubá stavba 

    Dokončené hrubé rozvody elektro, voda, 
plyn, topení

Ve vyhořelém bytovém domu č. p. 605 byly 
rekonstruovány a předány byty v přízemí a prv-
ním patře nájemníkům. Je dokončena oprava 
střechy a dokončena stavební část rekonstruk-
ce podkroví. V současné době probíhá montáž 
sádrokartonu a oprava fasády.

Celkovou situaci výstavby lze hodnotit jako 
stabilizovanou s tím, že je zde stále otevřený 
problém fi nančních závazků obce vůči státu 
v souvislosti s povinností vrátit prostředky 
poskytnuté na výstavbu první etapy bytové 
výstavby, který má samozřejmě negativní 
vliv na celé hospodaření obce, tedy i bytovou 
výstavbu.

Na tomto místě mně nedá, abych neprezento-
val svůj názor na bytovou výstavbu v obci.

Nechci na tomto místě rozebírat fakt, zda 
projekt v tomto rozsahu byl vhodný pro obec 
velikosti Rudoltic. Svým způsobem jde o uni-
kátní projekt v rámci celé republiky. Nechci 
také hodnotit všechny okolnosti provázející 
vlastní realizaci díla, to přísluší jiným. Co ale lze 
hodnotit, je zarážející lehkomyslnost, se kterou 
se přistupovalo k eliminaci rizik, která vždy vzni-
kají při realizaci tak velkých projektů z pohledu 
zákona. V tomto případě se jednalo až o ignoro-
vání platných zákonů a zarážející amatérismus. 
Je to o to smutnější, že si nedokážu představit 
jediný rozumný důvod, proč nebylo veřejné 
výběrové řízení vyhlášeno a nebylo tak ošetře-
no základní riziko každého dotačního projektu, 
a to výběr dodavatele.

Rudoltice 29. 5. 2009, Libor Dostál
Jednatel VISION Rudoltice s.r.o.        

VÁŽENÍ OBČANÉ,

vždy, když se blíží vydání 
nového obecního zpravodaje, 
jsem vyzván starostkou obce, 
abych informoval o stavu bytové 
výstavby, kterou realizuje obec 
v lokalitě Zámeček.

V současné době se na plno rozběhla vý-
stavba, kterou jako generální dodavatel 
realizuje vítěz veřejného výběrového řízení 
společnost DS INTEX s.r.o. Jako subdoda-
vatelé se výstavby účastní celá řada fi rem, 
z nichž některé jsou nové, jiné se podílely na 
výstavbě již v předchozím období. Rozho-
dujícími kritérii pro výběr byla cena, odbor-
ná způsobilost a také ochota se dohodnout 
na podmínkách přijatelných pro obě strany. 
Zde se samozřejmě částečně odrazila celá 
řada událostí, které se odehrály v předchozí 
době.

Zde stojí za zmínku třeba příklad fi rmy p. Ro-
berta Kolomého, který se zachoval naprosto 
profesionálně a získal zakázky na všechny 
dokončované bytové domy. Je třeba také 
konstatovat, že výběr subdodavatelů je 
podle platné smlouvy o dílo plně v kompe-
tenci generálního dodavatele.

Aby se zabránilo případnému střetu zájmů, 
neúčastní se společnost VISION Rudoltice 
s.r.o. další výstavby jako subdodavatel ani 
jako dodavatel materiálu s výjimkou někte-
rých smluv, které byly uzavřeny před zahá-
jením výběrového řízení. VISION Rudoltice 
s.r.o. provádí dozorování stavby a realizuje 
rekonstrukci vyhořelého bytového domu 
č. p. 605. 

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:
Liliana Šindelová, 
*4. 2. 2009, Rudoltice 207
Eliška Řehořová, 
*26. 3. 2009, Rudoltice 264

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:
Lenka Trojanová a Zdeněk Vlček, 
18. 4. 2009, Rudoltice 148
Michaela Wendligová a Jan Vetiška, 
18. 4. 2009, Rudoltice 619

JUBILANTI:
Josef Havlát, 
*17. 4. 1939,  Rudoltice  91 – 70 let

ÚMRTÍ:
Květoslava Morávková, 
+ 1. 5.2009, Rudoltice 228
František Blaschke, 
+10. 5.2009, Rudoltice 245

Dokončovaná III. etapa. Foto: Krasava Šerkopová



2. Obecní zastupitelstvo 
neschvaluje: 
  
a) odvolání ředitele Staveb Rudoltice 
k 26. 3. 2009 z důvodu vykázání ztráty 
z jiné činnosti příspěvkové organizace 
Stavby Rudoltice ve výši 2.445.925,18 Kč 
  
3. Obecní zastupitelstvo 
bere na vědomí: 
  
a) informace starostky ohledně činnosti 
týkající se chodu obce. 
b) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
c) výpovědi z nájmu bytu podané 
p. E.J. a J.B. dne 12. 3. 2009. 
d) výpovědi z nájmu bytu podané 
p. K.M. dne 23. 3. 2009 a J.L. dne 
20. 3. 2009. 
e) informace ohledně zavedení tzv. 
datových schránek, počínaje 1. 7. 2009. 
f) konání 1. Sportovního discoplesu, 
pořádaného TJ Sokol Rudoltice dne 
28. 3. 2009. 
g) konání Prvomájové veselice, 
pořádané ZO KSČM dne 1. 5. 2009. 
  
4. Obecní zastupitelstvo 
pověřuje: 
  
a) starostku obce k podpisu darovací 
smlouvy mezi P.J. jako dárcem a obcí 
Rudoltice jako obdarovaným. 
b) starostku obce k podpisu darovací 
smlouvy mezi Obcí Albrechtice 
jako dárcem a Obcí Rudoltice jako 
obdarovaným. 
c) starostku obce k podpisu pojistné 
smlouvy č. 7720372402 mezi Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
se sídlem v Praze, jako pojistitelem, 
a obcí Rudoltice jako pojistníkem. 
d) Stavebně-bytovou komisi 
ve spolupráci se správcem bytového 
fondu zajištěním nových nájemníků 
bytů 618/13 a 617/8. 
e) Stavebně-bytovou komisi ve 
spolupráci se správcem bytového fondu 
zajištěním nových nájemníků bytů 
618/10 a 617/1. 
  
5. Obecní zastupitelstvo 
nevyhovuje: 
  
a) žádosti p. D.T., bytem XXX, o prominutí 
penále vzniklého z nezaplacení poplatku 
za úklid v roce 2008 ve výši 2.500,- Kč. 
  
6. Obecní zastupitelstvo 
revokuje: 
  
a) své usnesení ze dne 29. 1. 2009, 
č.j. OZ/29/01/09 bod bodem č. 1p). 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/30/04/09 
  

1. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje: 
  
a) program, včetně navrhovaných změn 
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
c) vítězem výběrového řízení na pronájem 
bytové jednotky č. 12 v domě čp. 262 
paní L.V., bytem Rudoltice čp. XXX;
přidělení bytové jednotky č. 12 v domě 
čp. 262 paní L.V., bytem Rudoltice 
čp. XXX. 
d) uzavření Smlouvy o výhradním 
zprostředkování pronájmu nemovitosti, 
bytu či nebytových prostor mezi obcí 
Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ 
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA 
s.r.o. jako zprostředkovatelem, jejímž 
předmětem je zprostředkování pronájmu 
nemovitostí, a to bytů č. 2, 8, 11, 
12 a 13 v domě čp. 261. 
e) přidělení sociálního bytu č. 8, 
v domě čp. 265 p. J.Č. 
f) uzavření smlouvy o dílo č. SRV 
002/2009 mezi VISION Rudoltice s.r.o. 
jako objednatelem a DS INTEX s.r.o. 
jako zhotovitelem, jejímž předmětem 
plnění díla je dokončení hrubých staveb 
bytových domů „D“, označených jako 
SO 3-04, SO 3–05, SO 3– 09 a SO 3-10. 
g) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 
o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 3. 3. 2009 
mezi příspěvkovou organizací Stavby 
Rudoltice a DS INTEX s.r.o. se sídlem 
Česká Třebová jako zhotovitelem, 
jehož předmětem je vyjmutí hrubých 
elektroinstalací a hrubých instalací 
zdravotechniky, vytápění a plynoinstalace 
na jednom bytovém domě „B“ 
z předmětu díla uvedeného ve Smlouvě 
o dílo č. 001/2009/DSI ze dne 3. 3. 2009. 
h) uzavření Dodatku č. 1 k Rámcové 
smlouvě ze dne 11. 2. 2009 mezi Obcí 
Rudoltice jako objednatelem a VISION 
Rudoltice s.r.o. jako zhotovitelem, 
jehož předmětem je doplnění seznamu 
celoročních zakázek, uvedených v příloze 
č. 1 Rámcové smlouvy. 
i) uzavření kupní smlouvy 
č. 47/09/KS-1509000237 mezi Obcí 
Rudoltice jako prodávajícím a VČP Net, 
s.r.o. jako kupujícím, jejímž předmětem 
je úplatný převod plynárenského 
zařízení, které bylo realizováno v rámci 
stavby „Plynofi kace Rudoltice v lokalitě 
Obytná zóna Zámeček – 3. etapa 
– 2. část“ za celkovou kupní cenu ve výši 
1.893.290,- Kč včetně DPH. 
j) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi obcí Rudoltice jako 
povinným a VČP Net, s.r.o. jako 
oprávněným, jejímž předmětem  je zřízení 

věcného břemene na p.p.č. 4245/1,
4289, 4290, 4293/1, zapsaných na 
LV č. 10001 u KÚ pro Pardubický kraj, 
k.p. Ústí nad Orlicí, pro k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, za jednorázovou úhradu 
ve výši 500,- Kč bez DPH. 
k) uzavření smlouvy o úschově mezi 
CANIS CENTRUM, s.r.o. jako schovatelem 
a Obcí Rudoltice jako složitelem, na 
základě které se schovatel zavazuje až 
do výše svých kapacitních možností 
přebírat opuštěná zvířata do úschovy 
a řádně o ně za poplatek pečovat. 
l) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Rudoltice jako 
povinnou z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce, a.s. jako oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž předmětem 
je strpění práva zřizovat a provozovat 
zařízení distribuční soustavy a dále 
zdržet se činností, které by ohrozily 
nebo mohly ohrozit bezpečnost provozu 
zařízení distribuční soustavy nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
a které by znemožňovaly nebo 
podstatně znesnadňovaly přístup 
strany oprávněné z věcného břemene 
k zařízení distribuční soustavy, 
a to na p.č. 3148/3, 82/23, 
51/4, 51/3 a dále na pozemcích 
vedených ve zjednodušené evidenci 
GP-č. 77/1, 3148/1 a 35/1, zapsaných 
na LV č. 10001 pro k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna u KÚ pro Pardubický kraj, 
KP Ústí nad Orlicí. 
m) uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene mezi Obcí Rudoltice jako 
povinnou z věcného břemene a ČEZ 
Distribuce, a.s. jako oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž předmětem 
je strpění práva zřizovat a provozovat 
zařízení distribuční soustavy a dále 
zdržet se činností, které by ohrozily 
nebo mohly ohrozit bezpečnost provozu 
zařízení distribuční soustavy nebo 
ohrozit život, zdraví či majetek osob, 
a které by znemožňovaly nebo 
podstatně znesnadňovaly přístup strany 
oprávněné z věcného břemene 
k zařízení distribuční soustavy, a to na 
p.č. 11/3 a parcele ve zjednodušené 
evidenci – GP č. 19, zapsaných na 
LV č. 10001 pro k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna u KÚ pro Pardubický kraj, 
KP Ústí nad Orlicí. 
n) uzavření smlouvy o umístění zařízení 
mezi Obcí Rudoltice jako majitelem 
objektů na straně jedné a OMEGA 
tech s.r.o. se sídlem v Lanškrouně 
jako provozovatelem zařízení na 
straně druhé, jejímž předmětem je 
bezúplatné umístění technického 
zařízení, které je určeno pro distribuci 
internetového připojení obyvatelům 
bytových domů, do vnitřních prostor 
bytových domů ve vlastnictví obce, 

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Co všechno musí udělat jaro?

Vytáhnout trávu z hlíny
a na zeleno natřít.

Načernit pěkně stíny
a všechno živé sbratřit.

Vážení rodiče a přátelé školy,
uvítali jsme jaro s dobrou náladou, 
úsměvem i prací. Děti zažily zajímavé 
zážitky při mnoha akcích, které naše 
základní škola a mateřská školy 
uspořádaly.

Berušky zahájily jarní sezónu pokořením 
plaveckého bazénu v Lanškrouně. Hrály si 
s vodou, na vláček, rybáře, zajíčky a některé 
statečné Berušky vyzkoušely i skluzavku. 
Dokonce se vydaly i do solné jeskyně. Při po-
slechu dětských písniček mohly děti relaxovat 
nebo si pohrát se solí.

V březnu ZŠ a MŠ pořádala Josefovskou zába-
vu. Výtěžek z této akce byl použit na pořízení 
15 polohovatelných židlí do počítačové učeb-
ny. Děkujeme všem sponzorům a zúčastně-
ným za jejich fi nanční podporu.

19. března se konala na naší škole matema-
tická soutěž pro žáky 2. – 5. ročníku: v jed-
notlivých kategoriích zvítězili David Dvořák, 
Kristýna Minářová, Markéta Kuběnková 
a Veronika Mrázková. Vítězům jednotlivých 
kategorií gratulujeme!

Dne 27. března proběhl v MŠ další výukový 
program s názvem „Velikonoce“. Děti si poví-
daly o Velikonocích, naučily se jarní básničku 
s pohybem, zahrály si hru s fazolkami, vyrobily 
si velikonočního beránka z vajíčka a ozdobná 
papírová vajíčka do květináče.

Dne 30. března přivítala naše základní škola 
a mateřská škola jaro projektem „Jarní dílny“. 
Děti strávily den netradičně. Jednotlivé učeb-
ny se proměnily v dílny, ve kterých děti pletly 
pomlázky, zdobily kraslice a perníčky, vyrá-
běly věnečky, velikonoční zajíčky a jiné jarní 
dekorace. Všechny děti byly velmi šikovné 
a vyrobily mnoho krásných výrobků. A pro-
tože za dobře vykonanou práci náleží sladká 
odměna, tak na děti místo obyčejné svačiny 
čekal velikonoční raut, který jim nachystaly 
jejich maminky a babičky. Tento den byl 
současně i „ Dnem otevřených dveří“. Přivítali  
jsme  ve  škole  a  školce mnoho hostů – rodičů, 
prarodičů, sousedů. Přijeli i kamarádi ze ZŠ B. 
Smetany v Lanškrouně. Projekt byl zakončen 
již tradičním vynášením paní Zimy – Morany 
za zpěvu rudoltických dětí. Za krásný den plný 
hodnotných zážitků patří velký dík především 
rodičům a přátelům školy, bez jejichž pomoci 
by se tento projekt nemohl uskutečnit.

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

Školní akademie. Fota: Dana Moravcová

Měsíc březen je měsícem knihy. Velké poděko-
vání patří vedoucí rudoltické knihovny – paní 
Anně Kopecké, která uspořádala pro naše žáky 
zajímavé besedy. Děti se také velmi dlouho 
těšily na tradiční nocování s knihou  -  Noc 
s Andersenem. Vstupenkou do školní družiny 
jim opět byla jejich oblíbená kniha. Z těchto 
„vstupenek“ jim před spaním četly pohádky 
paní učitelky. Připraven byl pro ně večer plný 
vědomostních i dovednostech her, žertovný 
test a noční lampiónový průvod. A protože 
pan Andersen opět nedorazil, poslaly mu děti 
poděkování za pohádky na létajícím přání. Cí-
lem našeho „nocování“ bylo vzbudit v dětech 
zájem o četbu, ukázat jim krásu mluveného 
slova a půvab společného hlasitého předčítá-

ní. Pro všechny to byl velký zážitek a všichni se 
již těší na příští rok.

Krásného dubnového počasí využila rudoltic-
ká školní družina ke krátkému cyklistickému 
výletu do sousední Lukové. Tam na ně čekali 
manželé Čadovi. Pan Čada provedl děti truh-
lářskou dílnou a ukázal jim sbírku starých hob-
líků. Paní Čadová jim zas ukázala keramickou 
dílnu a zdarma rozdala keramické obrázky a 
pan Vráťa před očima užaslých dětí vyrobil 
na hrnčířském kruhu hrníček a vázičku. Všude 
bylo cítit vůni dřeva, hlíny a vládla domácí 
atmosféra. Dětem se výlet tak moc líbil, že 
po návratu prosily o další vyjížďku na kole za 
dobrodružstvím.

Pokračování na straně 13 



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

specifi kovaných v příloze  č. 1 smlouvy. 
o) uzavření smlouvy o budoucí smlouvě 
o zřízení věcného břemene mezi 
OMEGA tech s.r.o. jako oprávněným 
z věcného břemene a obcí Rudoltice 
jako budoucím povinným z věcného 
břemene, jejímž předmětem je 
oboustranný závazek smluvních stran 
uzavřít do 60ti pracovních dnů ode 
dne, kdy budoucí oprávněný předloží 
budoucímu povinnému GP, kterým 
bude zaměřeno vedení veřejné 
komunikační sítě na p.p.č. 4245/1, 
4245/65, 4245/64, 4245/63, 4245/62, 
4245/59, 4245/58, 4245/57, 4245/56 
a 4289, vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 
zapsané na LV č. 10001 u KÚ pro 
Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí, 
kterým bude přesně vyznačen rozsah 
věcného břemene, smlouvu o zřízení 
věcného břemene, kterou budoucí 
povinný z věcného břemene zřídí ve 
prospěch budoucího oprávněného věcné 
břemeno za účelem zřízení (uložení), 
provozu, údržby a oprav podzemního 
a nadzemního vedení ve smyslu zák. 
č. 127/2005 Sb., o elektronických 
komunikacích a o změně dalších zákonů. 
p) vypořádání ztráty příspěvkové 
organizace STAVBY Rudoltice 
z hospodářské činnosti za rok 2008 
ve výši 2.445.925,18 Kč, a to tak, 
že část ztráty ve výši 2.064.968,73 Kč 
bude pokryta z rezervního fondu Staveb 
Rudoltice, část ztráty ve výši 8.908,86 Kč 
bude pokryta ze zisku z hlavní činnosti 
za rok 2008 a nedokrytá ztráta ve výši 
372.047,59 Kč zůstane na účtu 932. 
q) poskytnutí účelově určené dotace 
Základní škole a Mateřské škole Rudoltice 
z rozpočtu obce ve výši 10.000,- Kč 
na spolufi nancování 12. ročníku 
atletických přeborů v Rudolticích, 
konaných dne 10. 6. 2009. 
r) zakoupení kytice do celkové výše 
700,- Kč k uctění památky padlých. 

2. Obecní zastupitelstvo 
bere na vědomí 
  
a) informace starostky obce o své činnosti 
týkající se chodu obce. 
b) podané stížnosti a jejich postup řešení. 
c) výpověď z nájemního bytu č. 11 v domě 
čp. 261, podanou L.B. ke dni 30. 4. 2009. 
d) že se do výběrového řízení na bytové 
jednotky č. 2, 8, 12 a 13 v domě čp. 261 
nepřihlásil žádný uchazeč. 
e) Rozhodnutí Ministerstva fi nancí, 
č.j. 43/29 364/2009 – 434 
a č.j. 43/31 111/2009 – 434 ze dne 
15. 4. 2009, kterými se částečně vyhovuje 
žádostem o prominutí odvodu a penále 
za porušení rozpočtové kázně tak, 
že se promíjí – z celkové částky penále 
ve výši 33.142.253,- Kč, vyměřeného 

FÚ v ÚO, platebním výměrem 
č.j. 85667/08/273980/2605, ze dne 
9. 10. 2008, částka 26.472.615,- Kč 
a – z celkové částky penále ve výši 
34.897.747,- Kč, vyměřeného FÚ v ÚO, 
platebním výměrem 
č.j. 85668/08/273980/2605, ze dne 
9. 10. 2008, částka 28.994.062,- Kč 
f) podání 4 žalobních návrhů ke 
správnímu soudu o zrušení Rozhodnutí 
fi nančního ředitelství v Hradci Králové, 
č.j. 11017/08-1700-603200, 
č.j. 11018/08-1700-603200, 
č.j. 11020/08-1700-603200 
a č.j.11022/08-1700-603200, ze dne 
9. 2. 2009, doručených dne 23. 2. 2009.

Podání žaloby k občanskoprávnímu 
soudu o náhradu škody a dále podání 
oznámení o podezření z trestného činu, 
vše v souvislosti s podpojištěním 
bytového domu čp. 605. 
g) žádost o ukončení nájmu, podanou 
p. J.K., bytem Rudoltice čp. XXX. 

3. Obecní zastupitelstvo 
pověřuje: 
  
a) správce bytového fondu k uzavření 
nájemní smlouvy na byt č. 8 v domě 
čp. 265 na dobu 1 roku, počínaje 
1. 5. 2009. 
b) starostku obce realizací právních 
úkonů, spočívajících ve vymáhání škod, 
bezdůvodného obohacení a jiných 
obdobných nároků, jak vyplývá 
ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
včetně podání, kterými by byla 
vyvozována odpovědnost za protiprávní 
jednání. V těchto věcech zastupitelstvo 
obce pověřuje starostku i sjednáváním 
právního zastoupení v daných věcech. 
c) starostku obce k podpisu Dodatku 
č. 1 k Rámcové smlouvě ze dne 
11. 2. 2009 mezi Obcí Rudoltice jako 
objednatelem a VISION Rudoltice s.r.o. 
jako zhotovitelem. 
d) starostku obce k podpisu kupní 
smlouvy č. 47/09/KS-1509000237 mezi 
Obcí Rudoltice jako prodávajícím a VČP 
Net, s.r.o. jako kupujícím 
e) starostku obce k podpisu smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi obcí 
Rudoltice jako povinným a VČP Net, 
s.r.o. jako oprávněným 
f) starostku obce k podpisu smlouvy 
o úschově mezi CANIS CENTRUM, 
s.r.o. jako schovatelem a Obcí Rudoltice 
jako složitelem 
g) starostku obce k podpisu smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi 
Obcí Rudoltice jako povinnou z věcného 
břemene a ČEZ Distribuce, 
a.s. jako oprávněnou z věcného břemene 
h) starostku obce k podpisu smlouvy 
o zřízení věcného břemene mezi Obcí 

Rudoltice jako povinnou z věcného 
břemene a ČEZ Distribuce,  a.s. jako 
oprávněnou z věcného břemene 
i) starostku obce k podpisu smlouvy 
o umístění zařízení mezi Obcí Rudoltice 
jako majitelem objektů na straně jedné 
a OMEGA tech s.r.o. 
j) starostku obce k podpisu smlouvy 
o budoucí smlouvě o zřízení věcného 
břemene mezi OMEGA tech s.r.o. jako 
oprávněným z věcného břemene a obcí 
Rudoltice jako budoucím povinným 
z věcného břemene 
k) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci 
se správcem bytového fondu k zajištění 
nového nájemníka (dům čp. 615) 
  
4. Obecní zastupitelstvo 
revokuje: 
  
a) své usnesení č.j. OZ/26/03/09 pod 
bodem 1k). 

5. Obecní zastupitelstvo 
ukládá: 
  
a) obecnímu úřadu upozornit nájemníka 
na běh výpovědní lhůty ve smyslu 
občanského zákoníku. (bod 5a) 
b) správci bytového fondu uzavřít 
s vítězem výběrového řízení p. L.V., bytem 
Rudoltice čp. XXX, nájemní smlouvu 
k bytové jednotce č. 12 v domě 
čp. 262 ve smyslu podmínek stanovených 
výběrovým řízením. 
c) ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice 
provést vyúčtování poskytnuté dotace 
ve výši 10.000,- Kč nejpozději do 
30. 9. 2009. (bod 18a) 
d) obecnímu úřadu upozornit žadatelku 
na běh výpovědní lhůty ve smyslu 
občanského zákoníku. (bod 18b) 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/14/05/09 
  
6. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje: 
  
s) program, včetně navrhovaných změn 
t) zapisovatele, ověřovatele zápisu 
u) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 
mezi Obcí Rudoltice jako budoucím 
prodávajícím a A.B. jako budoucím 
kupujícím, jejímž předmětem je závazek 
prodávajícího k budoucímu prodeji 
p.p.č. 4216/1 a 4387, zapsaných v KN 
u Katastrálního úřadu pro Pardubický kraj, 
KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a to za kupní cenu, 
stanovenou na základě cen nabídnutých 
ve výběrovém řízení kupujícím 
nabídkou ze dne 30. 3. 2009, jež je 

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Den Země oslavili žáci úpravou okolí školy. Při-
nesli si nejen pracovní náčiní, ale i úsměv, ne-
boť s úsměvem jde všechno lépe. V mateřské 
škole dne 24. dubna opět proběhl další eko-
logický výukový program s názvem „Odpady 
a ruční papír“. Děti se dozvěděly něco o třídění 
odpadů, vyrobily si ruční papír a pejska z plata 
od vajec.

Velký den čekal na žáky 5. ročníku – 22. dubna 
2009, kdy se konaly přijímací zkoušky na gym-
názium v Lanškrouně. Denisa Kupsová, Daniel 
Diblík a Natálie Jursová se připravovali na 
tento důležitý den pod vedením paní učitelky 
Heleny Filípkové. Všichni byli úspěšní a přijati 
ke studiu.

V kostele sv. Petra a Pavla v Rudolticích jsme 
se 28. dubna zúčastnili varhanního koncertu. 
Zajímavé seznámení s hudbou českých barok-
ních mistrů – B. M. Černohorského, J. Segera 
a J. K. Kuchaře připravil pan profesor Kubát 
z Litomyšle.

I sportem žije stále naše škola. Žáci 1. – 3. roč-
níku se zúčastnili fotbalového turnaje v Lan-
škrouně a žáci 4. – 5. ročníku v Ústí nad Orlicí.

Taneční kroužek pod vedením paní Jónové 
a paní učitelky Filípkové nacvičil country tan-
ce, se kterými již vystupoval na maškarním 
karnevale, setkání důchodců v Rudolticích, 
pálení čarodějnic, školní akademii a mnoho 
vystoupení děvčata ještě čeká. Velký dík patří 
dívkám, které této zálibě již obětovaly mnoho 
svého volného času a jsou úspěšné.

Do prázdnin krůček, ale akcí ještě mnoho: 
čekají nás školní výlety, Třešňovecká básnička, 
12. ročník atletických přeborů, návštěva žáků 
a učitelů z družební školy Marcinkowice z Pol-
ska, Svatojánská noc a návštěva dopravního 
hřiště v Ústí nad Orlicí.

Hodně sluníčka Vám přeje

kolektiv Základní školy a mateřské školy Rudoltice.

Cyklovýlet do Lukové. Foto: Marcela Krystlová

Noc s Andersenem. Foto: ZŠ

Pokračování ze strany 11 

Vodácký výcvik. Foto: www.zsrudoltice.cz

Běh do Zámeckého vrchu - stupně vítězů. Foto: ZŠ

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

Noc s Andersenem. Foto: Marcela Krystlová



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

přílohou  č. 1 smlouvy. 
v) uzavření kupní smlouvy a smlouvy 
o věcném předkupním právu mezi 
Obcí Rudoltice se sídlem Rudoltice 
čp. 95 jako prodávající a oprávněnou 
z předkupního práva a Y.Z., Y.Z. 
a O.Z., všichni bytem Rudoltice 
čp. XXX, jako kupujícími a povinnými 
z předkupního práva, jejímž předmětem 
je prodej p.p.č. 4245/37, zapsané u KÚ 
pro Pardubický kraj, KP Ústí nad Orlicí 
na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 
a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, za kupní 
cenu ve výši 293.570,- Kč. 
w) uzavření Dodatku č. 1 k pojistné 
smlouvě č. 7720372402 ze dne 11. 3. 2009 
mezi Kooperativa pojišťovna, a.s., 
Vienna Insurance Group se sídlem 
Praha 1 jako pojistitelem a Obcí 
Rudoltice se sídlem Rudoltice čp. 95 jako 
pojistníkem, jímž se sjednává uzavření 
dodatkového pojištění odpovědnosti 
z výkonu veřejné služby a který nabývá 
účinnosti dnem 11. 5. 2009 a zaniká 
uplynutím dne 19. 3. 2010. 
  
7. Obecní zastupitelstvo 
pověřuje: 
  
a) starostku obce k podpisu smlouvy 
o smlouvě budoucí mezi Obcí Rudoltice 
a A.B. (bod č. 3) 
b) starostku obce k podpisu smlouvy 
kupní smlouvy a smlouvy o věcném 
předkupním právu mezi Obcí Rudoltice 
a Y.Z., Y.Z. a O.Z. (bod č. 4) 
c) starostku obce k podpisu Dodatku 
č. 1 k pojistné smlouvě č. 7720372402 
ze dne 11. 3. 2009 mezi Kooperativa 
pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group 
(bod č. 4a) 

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/28/05/09
 
1. Obecní zastupitelstvo 
schvaluje:
 
a) program, včetně navrhovaných změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) podání kasační stížnosti proti 
rozsudku Krajského soudu v Brně, 
č.j. 62 Ca 29/2008-42, a to k Nejvyššímu 
správnímu soudu v Brně.
d) uzavření smlouvy o poskytnutí 
investičního příspěvku mezi Svazkem 
obcí Lanškrounsko a obcí Rudoltice, 
jejímž předmětem je poskytnutí 
fi nančního příspěvku Lanškrounsku ve 
výši 250.000,- Kč z rozpočtu obce na 
realizaci projektu Cyklostezka Lanškroun 
– Česká Třebová, jehož realizací dojde 
k zajištění bezpečného provozu 
cyklistů mezi obcemi ležícími na trase 

cyklostezky (Lanškroun, Rudoltice, 
Damníkov, Třebovice, Rybník 
a Česká Třebová), a to ve dvou splátkách: 
k 31. 5. 2009 ve výši 150.000,- Kč 
a k 30. 9. 2009 ve výši 100.000,- Kč.
e) uzavření kupní smlouvy mezi 
M.Š., bytem XXX, jako prodávajícím 
a Obcí Rudoltice jako kupujícím, 
jejímž předmětem je koupě pozemkové 
parcely č. 4288/4 – orná půda o výměře 
433 m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 
za celkovou kupní cenu 60.620,- Kč.
f) uzavření smlouvy o uzavření budoucí 
smlouvy o zřízení věcného břemene 
č. IE-12-200 2077/VB/05 mezi obcí 
Rudoltice jako budoucí povinnou 
z věcného břemene a společností 
ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem Děčín 4, 
Teplická 874/8 jako budoucí oprávněnou 
z věcného břemene, jejímž 
předmětem je sjednání podmínek pro 
budoucí uzavření smlouvy o zřízení 
věcného břemene na dotčených 
nemovitostech dle čl. II. této smlouvy, 
jíž dojde k zajištění strpění umístění, 
zřízení a provozování zařízení 
distribuční soustavy.
g) uzavření dodatku k nájemní smlouvě 
o nájmu nebytových prostor ze dne 
7. 10. 1994 mezi obcí Rudoltice jako 
pronajímatelem a FRAJMAN plast s.r.o. 
se sídlem Polní 103, Lanškroun jako 
nájemcem, jehož předmětem je rozšíření 
nájmu nebytových prostor za období 
od 1. 1. do 30. 6. 2009 o učebnu o výměře 
23 m2, kdy nájemné za 1m2 činí 337,- Kč.
h) uzavření smlouvy o dílo mezi 
GEODEZIE Lanškroun s.r.o. jako 
prodávající a obcí Rudoltice jako kupující, 
jejíž předmětem je vytvoření geodetické 
dokumentace skutečného průběhu 
vodovodního řádu v obci Rudoltice 
v provedení splňujícím požadavky 
společnosti VAK Jablonné 
nad Orlicí, a.s, a to za cenu 13,- Kč 
bez DPH za běžný metr zaměřeného 
vodovodu, kdy konečná cena díla 
bude odvozena od skutečně zaměřené 
délky vodovodu.
i) rozpočtové opatření Pardubického 
kraje č. 10008, týkající se poskytnutí 
neinvestiční účelové dotace na úhradu 
výdajů souvisejících s konáním voleb 
do Evropského parlamentu, vyhlášených 
na 5. a 6. června 2009.

rozpočtové opatření č. 2/2009, navazující 
na rozpočtové opatření PK č. 10008 
o poskytnuté dotaci na úhradu výdajů 
souvisejících s konáním voleb do 
Evropského parlamentu, vyhlášených 
na 5. a 6. června 2009.

rozpočtové opatření č. 3/2009, kterým 
se provádí úprava rozpočtu k 28. 5. 2009, 
zejména ohledně cyklostezky 

Lanškroun-Česká Třebová, dotace na 
byty, rekonstrukce topení, zimní údržby 
komunikací, chodníku u Konzumu 
a opravy BD čp. 605.
j) poskytnutí příspěvku p. N.Ř. na pořádání 
dětského dne,  konaného dne 6. 6. 2009 
u Řehořovy hospody, a to ve výši 1.000,- Kč.
 
2. Obecní zastupitelstvo 
bere na vědomí
 
a) informace starostky obce o své činnosti 
týkající se chodu obce.
b) podané stížnosti a jejich postup řešení.
c) dodatečné odůvodnění rozhodnutí 
Ministerstva fi nancí 
č.j. 43/29 364/2009-434 ze dne 15. 4. 2009, 
které bylo k žádosti obce vyhotoveno dne 
21. 5. 2009 pod č.j. 43/42 129/2009-434.
d) rozsudek Krajského soudu v Brně, 
č.j. 62 Ca 29/2008 – 42, ze dne 19. 5. 2009.
povinné právní zastoupení stěžovatele 
příspěvkové organizace STAVBY 
Rudoltice, a to advokátem JUDr. Rudolfem 
Skoupým se sídlem ve Svitavách, a dále 
předpokládanou výši nákladů, spojených 
s podáním kasační stížnosti.
e) informaci o výsledku jednání 
hodnotící komise k přidělení dotací na 
projekt protipovodňové ochrany, 
o jejíž poskytnutí obec zažádala na 
základě usnesení zastupitelstva 
č.j. OZ/05/03/09, bod 1-l)
 
3. Obecní zastupitelstvo 
pověřuje:
 
a) starostku obce k podpisu smlouvy 
o poskytnutí investičního příspěvku 
(bod č. 7)
b) starostku obce k podpisu kupní 
smlouvy na p.p.č. 4288/4 (bod č. 8)
c) starostku obce k podpisu smlouvy 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 
věcného břemene 
č. IE-12-200 2077/VB/05 (bod č. 9)
d) starostku obce k podpisu smlouvy 
o dílo (bod č. 10a)
 
4. Obecní zastupitelstvo 
uděluje:
 
a) souhlas p. A.B. se sídlem XXX 
s výstavbou fotovoltaické elektrárny 
na pozemcích ve vlastnictví obce 
Rudoltice – p.č. 4216/1 a 4387, zapsaných 
v KN u Katastrálního úřadu pro Pardubický 
kraj, KP Ústí nad Orlicí na LV č. 10001 
pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 
u Lanškrouna, a to za dodržení podmínek 
uvedených ve smlouvě o smlouvě 
budoucí uzavřené mezi A.B. a obcí 
Rudoltice dne 15. 5. 2009.

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Jako každý rok i ten letošní jsme se vydali s Beruškami na školní výlet. Tentokrát jsme navštívili 
Rapotín. Tam na nás čekala zvířátka v ZOO parku, která jsme mohli nakrmit a kde se všechny 
děti statečně povozily na oslících. Pak jsme si prohlédli muzeum veteránů s různými auty, 
koly, kočárky, sáněmi, … Ale největší radostí dětí byl dětský koutek s prolézačkami. Děti se 
tam vyřádily, a proto zpáteční cesta domů byla velmi klidná. Pan řidič nám pustil pohádku, 
a tak některé děti po vyčerpávajícím dni usnuly. Všichni jsme se vrátili plni zážitků a radosti z 
vydařeného výletu.

Text/Foto: Dana Moravcová

Členové Klubu českých turistů z Příbora dne 17. května 2009 
navštívili v rámci vlakových zájezdů s názvem „Tam, kde končí 
koleje“ i Lanškrounsko.

Jako výchozí místo našeho výletu jsme zvolili právě Rudoltice. Ve vaší obci se nám ve-
lice líbilo, ocenili jsme opravené železniční nádraží, střed obce, kostel sv. Petra a Pavla, 
obytnou zónu Zámeček i malý výstup na Zámecký vrch s lokalitou Zámečku. Ve vaší
obci jsme se setkali i s místními obyvateli, nejvíce na nás zapůsobily paní
Marcela Macháčková a kastelánka Krasava Šerkopová. Díky jejich vyprávěním o
Rudolticích, bohaté minulosti i současnosti jsme poznali zajímavý kout naší vlasti.
Náš výlet se plně vydařil nejen díky nádhernému počasí, pěkné přírodě, ale i díky
vyprávěním o tomto kraji, což přispělo k plné spokojenosti všech účastníků zájezdu.

Pavel Bilík, vedoucí zájezdu 

VÍTE, ŽE...

•  počet obyvatel
k 13. 5. 2009 je1527

•  průměrný věk
celkem 34,96
mužů 33,69
žen 36,32

•  počet přihlášených
od 1. 1. do 13. 5. 2009 je 46

•  počet odhlášených
od 1. 1. do 13. 5. 2009 je 40

•  počet obyvatel na Zámečku
k 13. 5. 2009 je 525

POZVÁNKA

Pozvánka na poutní mši

28. června 2009 od 11:30 hodin
v kostele sv. Petra a Pavla.

Akce TJ Sokol:

Sobota 4. 7. Memoriál Františka Loskota 
- turnaj mužů

Sobota 18. 7. Memoriál Stanislava Sodomky 
- turnaj staré gardy

ŠKOLNÍ VÝLET S BERUŠKAMI 

ZÁJEZD S MOTTEM „TAM, KDE KONČÍ KOLEJE...
TENTOKRÁT LANŠKROUNSKO“

Příborská výprava. Foto: Krasava Šerkopová

POZVÁNKA



OBEC RUDOLTICE

Rudoltice čp. 95, PSČ 561 25, IČO 
00279421, tel./fax: 465323124
e-mail: ou@rudoltice.cz

Starostka obce Rudoltice oznamuje, 
že dne 4. 6. 2009 podala formou 
čestného prohlášení Oznámení o jiných 
vykonávaných činnostech, oznámení 
o majetku nabytém v průběhu výkonu 
funkce a oznámení o příjmech, darech 
a závazcích podávaná veřejným 
funkcionářem podle zákona č. 159/2006 
Sb., o střetu zájmů.

Do registru oznámení o činnostech, 
oznámení o majetku a oznámení o příjmech, 
darech a závazcích (dále jen „registr“) lze 
nahlížet níže uvedeným způsobem.

NAHLÍŽENÍ DO REGISTRU

•    Každý má právo bezplatně nahlížet 
do registru, a to na základě písemné 
žádosti.

•    Lze nahlížet do registru v písemné nebo 

elektronické podobě. 
Žádost se podává

•    osobně v úředních hodinách na 
Obecním úřadu v Rudolticích,

•    prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb nebo

•    elektronicky (ou@rudoltice.cz).

Žádost musí obsahovat

•    jméno, příjmení a datum narození žadatele
•    místo trvalého pobytu žadatele
•    údaj o tom, jakým způsobem bude 

do registru nahlížet (osobně nebo 
v el. podobě).

Po ověření žádosti bude žadateli vytvořen 
uživatelský účet, ke kterému obdrží 
přístupové jméno a heslo (tyto údaje pak 
podle zákona nesmí sdělit žádné další osobě).

Nahlížení do registru v písemné podobě

Nahlížení do registru v písemné podobě 
je možné v úředních hodinách, popř. po 
předchozí dohodě na Obecním úřadu 
v Rudolticích v přítomnosti starosty nebo 

jiné pověřené osoby.
Nahlížení do registru v elektronické 
podobě – přidělení uživatelského 
jména a hesla

Pro nahlížení do registru v elektronické 
podobě prostřednictvím veřejné 
datové sítě bude žadateli přiděleno 
uživatelské jméno a přístupové 
heslo spolu s adresou pro vstup do 
elektronického registru.

V případě osobního podání žádosti 
budou přístupové údaje žadateli předány. 
V případě podání žádosti prostřednictvím 
provozovatele poštovních služeb 
nebo elektronického podání budou 
přístupové údaje žadateli doručeny 
prostřednictvím provozovatele 
poštovních služeb s doručenkou do 
vlastních rukou.

V případě žádosti o nahlížení do registru 
v elektronické podobě se žádost ověřuje. 
V případě osobního převzetí přístupových 
údajů žadatelem je nutný občanský 
průkaz k ověření žádosti.

Lenka Bártlová, starostka obce

OZNÁMENÍ OBECNÍHO ÚŘADU

JAK SE MĚNÍ OBECNÍ ÚŘAD

CO SE OD LOŇSKÉHO LÉTA 
NA OBECNÍM ÚŘADU ZMĚNILO?

Když jsme se na obecním úřadu 
před více než půl rokem rozhodli 
k nemalým změnám v samotném 
stylu práce, zdaleka jsme netušili, 
co všechno nás čeká... V prvé řadě 
bylo doslova nezbytné zapracovat na 
počítačovém vybavení úřadu – jednalo 
se konkrétně o zakoupení novějšího 
softwaru do stávajících PC a v jednom 
případě nezbývalo nic jiného, než 
pořídit kompletně novou PC sestavu. 
Počítače, používané zde do té doby, byly 
v některých případech velice zastaralé 
a jejich software nesplňoval parametry 
nezbytné pro zavedení nové elektronické 
spisové služby, která by byla schopna 
spolupracovat s dalšími aplikacemi. 
Elektronickou spisovou službu, kterou 
jsme v loňském roce zavedli a začali 
při své práci používat, nyní s blížící 
se účinností zákona o elektronických 
úkonech (od 1.7.2009) zavádějí i ostatní 
obecní úřady. Tuto aplikaci včetně 
programu na sledování pohledávek 
postupně rozšiřujeme o další moduly, 
které zvýší možnosti a usnadní práci jak 
pracovníkům úřadu, tak i samotným 
občanům, jejichž zakoupení současně 
není ani fi nančně náročné. S potěšením 
mohu konstatovat, že se pracovnice 

obecního úřadu velice rychle s touto 
novou aplikací sžily a jsou schopny s ní 
dnes operativně pracovat.

Aby byl obecní úřad schopen poskytovat 
řádné služby Vám občanům, snažíme 
se s místostarostkou a zaměstnanci 
úřadu navštěvovat nejrůznější školení 
a semináře na rozličná témata a tím 
držet krok s platnou legislativou. Osobně 
však musím říci, že bývám na některých 
takovýchto sezeních někdy až nemile 
překvapena. Nezřídka se totiž stává, že 
to, co na seminářích slýcháme, se až 
tak neslučuje se stavem, který u nás 
na úřadu panuje (dokonce jsem po 
některých zkušenostech raději přestala 
klást i veřejně otázky k dosavadní praxi 
na našem úřadu, neboť se mi již párkrát 
stalo, že jsem vyvolala na semináři údiv). 
A tak neustále ladíme to, co již běžně 
na jiných úřadech léta funguje… Před 
pár měsíci jsme např. zavedli systém 
pro bezpečné předávání dat mezi námi 
a Českou poštou, v blízké době u nás na 
úřadu proběhne školení k programovému 
vybavení ohledně oceňování a evidence 
nemovitostí, probíhají jednání o zajištění 
softwaru, který by byl schopen zpracovat 
aktuální elektronická data z katastru 
nemovitostí, na která máme jako obec ze 
zákona 4x do roka bezplatně nárok, a tím 
to zdaleka nekončí...

Obdobný obrázek jako byl u počítačů 
nalezneme také u nábytku. Co se mi 
od pamětníků podařilo zjistit, nábytek 
obecního úřadu byl pořizován ještě 
starostou p. Křivohlávkem, tzn. zhruba 
před 30 lety a co se týče malování 
místnosti, pohybujeme se kolem 10 let 
nazpět. Dosavadní nábytek již absolutně 
neodpovídal současným potřebám 
úřadu, zejména co se týče rozměrů, 
ale samozřejmě také již celkovou 
opotřebovaností. Některé kusy nábytku 
byly již doslova vzájemně sbity hřebíky 
a i přesto došlo k bezprostřednímu 
ohrožení pádem na jednoho ze 
zaměstnanců. Rychlostí, s jakou přibývá 
počet obytných domů na Zámečku, také 
přibývá i různých listinných podkladů, 
složek, pořadačů a podobných věcí 
spojených s přibývajícím počtem 
obyvatel. Ještě donedávna byla více 
než desítka šanonů umístěna na zemi 
v místnosti paní účetní, nyní jsou již 
řádně založeny v novém kancelářském 
nábytku, kterým byl na konci května 
úřad vybaven a na který byly v letošním 
rozpočtu vyčleněny potřebné fi nanční 
prostředky. V místnosti obecního úřadu 
nyní mohou sedět dokonce hned dvě 
pracovnice a technika – jako je fax, 
scanner a tiskárna – již nemusí být 
umístěna na dvou historických jídelních 
stolech, jako tomu bylo doposud.
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Historický pohled na rychtu. Foto: Heimatkreis Landskron

Nejvýznamnějším statkem hřebečské 
obce byla vždy rychta.

Rychtář se většinou zařídil jako statkář nebo 
jako lokátor; vykupoval např. doma tkané plát-
no apod. Svůj úřad rychtáře – soudce přitom 
vykonával za pomoci dvou přísedících, když 
se jednalo o menší přečiny. Kdyby oddával 
vesničany bez povolení vrchnosti nebo pře-
kročil její souhlas, nedostál svým povinnostem 
či by proti ní mluvil nebo se dokonce nechal 
strhnout ke rvačkám či hádkám, byl by jako 
rychtář odvolán. Soudcovská hůl rychtáře byla 
silná trubka potažená kůží a na konci s úzkými 
koženými pásky. Tresty spočívaly v peněžitých 
pokutách ve prospěch vrchnostenské renty. 
Třetina pokuty však připadla rychtáři. Mimoto 
rychtáři zpravidla příslušelo výčepní právo. 
Směl však čepovat pouze pivo z panského 
pivovaru; totéž platilo u vína a kořalky - pouze 
z panských zdrojů.

Rychtář také spolu s panskými úředníky svo-
lával k vesnické lípě na robotu. On sám vedl 
v patrnosti práce, které měly být vykonávány 
vesničany povinnými robotou. Vybíral a ode-
vzdával od vesničanů daně, sám odevzdával 
vrchnosti dvouletého býka.

Při přebírání svého úřadu musel mít rychtář ru-
čitele, kteří svědčili o jeho bezúhonnosti. Rych-
tář měl také povinnost oznámit všechny trestné 
činy, jinak by sám propadl potrestání.

Mnohé rychtářské rodiny se držely na svém 
majetku po dlouhá desetiletí. Dokonce po r. 
1848, když význam rychtářství poklesl, mělo 
jejich jméno dobrou pověst /např. Maixner 
v Albrechticích, Peschka v Opatově/.

Obec Rudoltice byla založena ve druhé polo-
vině 13. století. Jméno prvního rychtáře není 
známo. Kolem poloviny 14. století je znám 
jako rychtář muž jménem Heinrich Henrici 
/zemřel r. 1364/. Syn ostrovského rychtáře Nikl 
koupil po smrti Henrice celý majetek se vším 
příslušenstvím a všemi právy. Z té doby je ještě 
dostupný doklad biskupa z Litomyšle jménem 
Johann von Neumarkt /1354-1364/.

Z Knihy purkrechtní panství lanškrounsko-
-lanšperského jsou dostupné údaje o dalších 
rychtářích z doby před a ze začátku třicetileté 
války: Daniel Janisch, Simon Janisch, Gregor 
Ssych. Po něm převzal dědičné právo jeho zeť 
Martin Czorn. Po něm následoval jako rychtář 
v roce 1667 Simon Ponesch. Jeho zeť Hans 
Janisch převzal dvorec v roce 1672. Po něm zde 
působili Mattes Janisch a Florian Janisch.

Válka mezi císařovnou Marií Terezií a pruským 
králem Fridrichem II. se projevila rušivě i na 
naší krajině. V roce 1744 zběhlo od pruského 
vojska mnoho dezertérů. Ti zabili v lanškroun-
ském hostinci rudoltického rychtáře Floriana 

Janische, za jehož nezletilého syna Franze 
Janische spravoval majetek jeho poručník 
Kratschmer v letech 1744 až 1767. Franz Janisch 
převzal majetek v hodnotě 2041 zlatých 30 kr. 
Jeho syn Franz Anton převzal tento majetek v r. 
1803, od r. 1829 následoval Ferdinand Janisch 
I. V r. 1833 onemocnělo a zemřelo více členů 
rychtářské rodiny na tyfus. V r. 1862 převzal 
statek o hodnotě 6000 zlatých C.M. Ferdinand 
Janisch II. Po jeho smrti se vdova provdala za 
statkáře Franze Schücha, s nímž vedli hospo-
dářství na rychtářství až do 20. let 20. století. 
Instituce rychtáře byla po vzniku samostatného 
Československa nahrazena funkcí starosty.

Budova rudoltické rychty, která se nacházela na 
prostranství ve středu obce naproti faře a vlevo 
od budovy základní školy, byla původně celá ze 

dřeva a krytá slámou a šindelem. Před požárem 
v roce 1909 byla u chléva postavena stodola 
s kurníkem a kůlnami, prostor dvora byl velmi 
malý. Při zakládání řepné jámy se našly v zadní 
zahradě zbytky zděných základů. K jakému 
účelu mohla tato stavba sloužit, není známo. 
Snad to mohla být kůlna na vůz hostince, který 
dříve k rychtářství patřil. Rychtář byl totiž kdysi 
prvním výčepním obce. Rudoltický rychtář měl 
právo čepovat pivo až do roku 1885. Nepro-
vozoval však výčepní činnost sám, hostinec 
většinou pronajímal.

V roce 1836 přistoupil Ferdinand Janisch sen. k 
stavbě nového domu. Nejdříve byla postavena 
část pozdějšího obytného domu, připojeny 
komory a stáj pro koně.

Pokračování na straně 19 

Chátrající budova. Foto: obecní archiv
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K dnešnímu dni čítá obecní bytový fond 
celkem 348 bytových jednotek určených 
k pronájmu. Měsíční příjem obce 
plynoucí ze samotných nájmů činí při 
takovémto počtu bytů více než 750 tisíc 
Kč, z nichž v průměru 60 tisíc korun tvoří 
nedoplatky. Jak se s takovouto situací 
obec v současné době vypořádává?

U 80 % bytů jsou nájemní smlouvy 
dle dotačních podmínek uzavírány 
maximálně na dobu 2 let. Tato skutečnost 
je jedním z nástrojů, jak přinejmenším 
usměrnit platební morálku některých 
nájemníků, neboť mj. i při prodlužování 
nájmů je každý z nich podroben 
kontrole své platební kázně. V případě 
nedoplatků v únosné míře jsou dlužné 
částky uhrazeny jednorázově, příp. 
jsou pohledávky obce písemně uznány 
a uzavírány splátkové kalendáře. 
Nájemníkům, u nichž výši dlužné částky 
nelze akceptovat, není nájemní smlouva 
prodlužována. Kromě této možnosti obec 
samozřejmě využívá i dalších kroků, které 
jí jako pronajímateli zákon umožňuje. 
V posledních měsících obec dala z důvodu 
neplacení nájmu již několik výpovědí 
z nájmu bytu a v případě, že nájemcem 
není dobrovolně byt vyklizen, jsou 
podávány žaloby o vyklizení. V měsíci 
květnu byly z důvodu neplacení nájmu 
na základě rozhodčí doložky obsažené 
v nájemní smlouvě podány k rozhodci 
konkrétně 3 žaloby o vyklizení bytu.

Před nedávnem byla obec bohužel 
rovněž nucena podat celkem 5 žalobních 
návrhů k soudu, směřujících proti 
nájemníkům, kteří nereagovali na výzvu 
obce k vyklizení bytu poté, co bylo 
zjištěno jejich nepravdivé prohlášení 
o vlastnictví či spoluvlastnictví nemovitosti 
určené k bydlení. Lustrací, kterou obec 
dodatečně provedla ve všech etapách 
bytové výstavby, bylo nalezeno celkem 
11 takovýchto „hříšníků“, z nichž 6 se 
ve stanoveném termínu dobrovolně 
odstěhovalo. S ohledem na skutečnost, že 
obec argumentovala v žádosti o prominutí 
směřované ministerstvu fi nancí tím, že 
pochybení, na která poukázal fi nanční 
úřad, již byla napravena, nezbylo obci 
nic jiného, než se splnění této povinnosti 
domáhat soudní cestou.

Za pomoci zámečníka a asistence policie 
bylo dále v minulých měsících otevřeno 
pár bytů v lokalitě Zámeček. Jednalo 
se o byty, u nichž nebyl placen nájem, 
neexistoval již žádný právní titul k jeho 
užívání a ani nedošlo k předání bytu zpět 
pronajímateli. Dle posledních informací 
správce bytového fondu se k dalším 
obdobným případům schyluje.

Myslím, že v tuto chvíli lze zkonstatovat, 
že uplatnění výše uvedeného postupu 
vůči neplatícím nájemníkům mělo 
vcelku kladný vliv na platební kázeň 
ostatních. Došlo ke snížení měsíčních 

nedoplatků na nájemném a současně 
jsme zaznamenali větší ochotu ve 
splácení dlužných částek z dob minulých. 
Zastupováním obce v rozhodčích řízeních 
a soudních sporech týkajících se správy 
bytového fondu byl pověřen brněnský 
advokát, který se správcem bytů úzce 
spolupracuje.

Naprostá většina bytů, které se nacházejí 
v bytových domech přímo v obci, 
jsou oproti bytům v lokalitě Zámeček 
odlišného charakteru.
Nájemní smlouvy k těmto bytům jsou 
v současné době uzavírány na dobu 20 
let s tím, že u bytové jednotky o velikosti 
1+1 obec požaduje složit předplacený 
nájem ve výši 100.000,- Kč a v případě 2+1 
se jedná o částku 150.000,- Kč. Během 
posledních měsíců se uvolnilo rekordních 
7 takových bytů, z nichž 2 se podařilo 
obsadit výběrovým řízením, vyhlášeným 
obcí, a tím navýšit příjem obce o částku 
300 tisíc Kč. Zprostředkováním pronájmu 
dalších 5 bytových jednotek byla pro 
urychlení celé záležitosti pověřena 
RK Mozaika, jež pro obec současně 
zprostředkovává prodej pozemkových 
parcel v lokalitě Zámeček. Této se podařilo 
uvolněné byty obsadit doslova během 
pár týdnů a tak získat pro obec v krátkém 
časovém horizontu na předplaceném 
nájmu částku 650 tisíc Kč.

V Rudolticích dne 30. 5. 2009 
Lenka Bártlová, starostka obce

Obdobně byla nyní vybavena 
i místnost, která se nachází v zadní části 
jeviště. Tato místnost byla ještě před 
půl rokem až po okraj kromě 
neuvěřitelné směsi nepořádku zaplněna 
nejrůznějšími plechovkami, zbytky 
různorodých stavebních materiálů, 
nátěrovými hmotami, nástěnkami, ale 
například i zcela novými skleničkami, 
a také nepříjemnou plísní. Říkalo se 
tomu „sklad barev“. V této místnosti byla 
provedena výměna okna, která proběhla 
současně i o patro výš – v místní 
knihovně. Místnost byla před vybavením 
vysušena a vymalována. 
Vznikla tak malá kancelář starosty 
a místostarosty, která je bezprostředně 
pro občany přístupna venkovními 
vchodovými dveřmi k jevišti. 
V podstatě až do května t.r. jsem 
měla vytvořeno své pracovní místo 
v kanceláři obecní stavební společnosti, 
kde docházelo k neustálým jednáním 
ohledně výstavby či opravy a údržby 
obecního majetku. Musím říci, že mi 
bylo někdy až stydno – když jsem 
s občany (a nejen s nimi) byla nucena 

jednat na blízké chodbě, abychom 
měli alespoň trochu soukromí, 
což se ovšem zadařilo pouze tehdy, 
pokud zde nečekali na jednání 
další lidé. V některých, doslova 
reprezentativních případech, jsem se 
už raději domlouvala na jednáních 
mimo úřad. I samotné pracovnice 
obecního úřadu byly mnohdy 
zaneprázdněny pouhým vysvětlováním, 
kudy za starostkou, neboť se dle jejich 
slov velké procento návštěvníků vracelo 
zpět na podatelnu s tím, že již obešli 
2x budovu a starostku nenašli... 
Jistě se mnou bude většina z Vás 
souhlasit, když řeknu, že ne každému 
je příjemné řešit své požadavky 
či problémy se starostou příp. 
místostarostou za přítomnosti dalších 
osob, v lepším případě na chodbě 
kulturního domu, která není zrovna 
z těch útulných. A tak se na Vás 
s paní místostarostkou již budeme těšit 
v nové kanceláři za jevištěm.

V Rudolticích dne 25. 5. 2009 
Lenka Bártlová, starostka obce

JAK SE MĚNÍ OBECNÍ ÚŘAD

OBECNÍ BYTOVÝ FOND
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Na místě vjezdu obloukovými vraty byla nako-
nec vybudována velká kuchyň.
Po r. 1945 žila na staré rychtě mj. rodina pana 
Štěpána Šutora. Jistě se ještě najdou pamětníci, 
kteří si vzpomenou na poslední neblahá léta 
historie tohoto statku. Po požáru statek postup-
ně chátral, až musely být jeho zbytky postupně 
v 80. až zač. 90 let strženy a odstraněny. 
Na místě staré dědičné rudoltické rychty byl 
tedy v 80. letech vybudován areál mateřské 
školy, který nyní jako součást základní školy 
dobře slouží dalším generacím těch nejmen-
ších rudoltických obyvatel.         
                                        

Použitý pramen:  Rob, Franz – Rudoltická rychta. 
Landskroner Heimatbrief , 1956, 10.                

Marcela Macháčková

Po celé slunečné jaro bylo skoro každý 
víkend i ve všední dny odpoledne na 
Zámečku živo.

Už od dubna přicházeli návštěvníci na prohlíd-
ku, ve stánku se začalo točit pivo i nealko (toče-
ná kofola), při předem ohlášených akcích bývají 
i grilované dobroty.
9. května byla vernisáž 2. ročníku výstavy 
Maximální fotografi e, kterou opět uspořádal 
Fotoklub Lanškroun. Fotografové si prošli celý 
Zámeček, mohli porovnávat změny po roce, 
v druhém patře umístili na týden zajímavé de-
tailní fotky z Mladějovské železnice.
V dalších dnech chodili na prohlídky jednotlivci 
i skupinky turistů nebo školní třídy, přijeli se 
také podívat zasloužilí hasiči z celého okresu 
v rámci svého setkání.
Kromě jiného bylo 16. května na Zámečku 
zakončení prvního letošního setkání veteránů 
-motorkářů. Jim se líbila prohlídka Zámečku, 
který většina pamatuje jako ruinu, a nám zase 
jejich krásné motorky. Na podzim se znovu 
uskuteční podobné setkání, tentokrát zřejmě 
i s doprovodným programem, o termínu se 
budeme snažit včas informovat.
Mezitím se pomalu začalo upravovat okolní 
prostranství kolem věže, u ohniště, byl posekán 
prostor před věží a jak v občerstvení, tak ve věži 
probíhaly přípravy na 23. května, na kdy se 
chystal 28. ročník Běhu do Zámeckého vrchu. 
Organizátoři neúnavně procházeli a upravovali 
trať, čistili cesty a zasypávali nejhorší výmoly. 
Počasí se nakonec vydařilo, běhu se účastnila 
spousta závodníků, na doprovodný program 
a dětský den se přišlo podívat hodně diváků 
i soutěžících. Líbila se jim různá vystoupení, 
zatancovaly břišní tanečnice i další dvě taneční 
skupiny, své zajímavé vystoupení s oranžovými 
křídly předvedla i sólová tanečnice. Děti si moh-

NA ZÁMECKÉM VRCHU JE ŽIVO

ly zahrát různé hry, zasoutěžit nebo si zaběhat. 
Všichni návštěvníci mohli ochutnat maso, mak-
rely i klobásy přímo z grilu, dát si pivo a posedět 
na terase za věží.
Zámeckou věž i rozsáhlá sklepení si prohlédlo 
přes 100 návštěvníků.
Vidět mohli také několik výstavek, které se stále 
průběžně doplňují. V 1. patře jsou kopie starých 
pohlednic Lanškrounska, texty a obrázky z his-
torie i oprav Nového zámku. Nově od letošního 
roku se na Zámečku začíná představovat dráte-
nické umělecké řemeslo. Průběžně doplňovaná 
výstavka fotografi í, textů i drátovaných výrob-
ků je zatím v začátcích. Velice mě ale potěšilo, 
že na moji výzvu reagovalo už několik členů 
i mistrů Cechu uměleckých dráteníků Čech 
a Moravy, kteří ochotně na výstavku poskytli 
pěkné fotografi e svých výrobků. Někteří také 
slíbili, že poskytnou na Zámeček i několik vý-
robků na ukázku. A ozývají se další. Časem by 
tak s jejich pomocí mohla na Zámečku vznik-
nout zajímavá expozice o tomto řemesle, dříve 
hlavně užitném, nyní i uměleckém, které v po-
slední době začíná znovu ožívat, a to je dobře. 

Všem, kteří reagují na moji výzvu, jsem opravdu 
velmi vděčná. Potěšilo mě, že se ten nápad líbí 
i vedoucím členům Cechu dráteníků.
Z drátu a doplňků se dají vytvořit velmi zajíma-
vé dekorativní i užitné předměty.
Jsem velmi ráda, že se nápad ujal a návštěvníci 
si budou moci při návštěvě Zámečku prohléd-
nout někdy velmi zajímavé výrobky dráteníků 
na fotografi ích i ve skutečnosti.
25. května v podvečer proběhlo pěkné setkání 
předškoláků s p. Šlahorou, který dětem po pro-
hlídce Zámečku vyprávěl u ohníčku pohádkové 
příběhy. Bylo to milé setkání.
V sobotu 30. května se na Zámečku uskutečnila 
další akce hlavně pro děti - 1. ročník “Lanškroun-
ského preclíku.“ Děti, které se napřed zaregis-
trovaly, dostaly diplom a preclík, vystoupily na 
věž, kde si mohly vzít připravený korálek, který 
si hodily pro štěstí do zámeckého pokladu hlí-
daného skřítky Malvínkem a Barvínkem. Další 
část pokladu hlídá zatím malá myška osvětlená 
v druhém výklenku. Vstup do věže i sklepení 
byl pro všechny v rámci akce zdarma.

První letošní setkání veteránů-motorkářů. Fota: Krasava Šerkopová

Na místě staré rychty dnes stojí mateřská škola. Foto: Marcela Macháčková
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Myslím, že všichni pořadatelé, kteří měli s pří-
pravou spoustu práce už předem, i účastníci, 
kterých přišlo hodně i přes nepříjemné počasí, 
si zaslouží uznání za to, že svou obětavou prací 
i účastí podpořili vznik další pěkné akce na Zá-
meckém vrchu, která bude další možností pro 
návštěvníky, jak se pobavit, poučit, zasportovat 
si a navštívit Zámeček.
Zvláštní uznání si ovšem za nápad a jeho 
neúnavnou organizaci zaslouží p. Adam No-
vák. Pečlivě připravený bohatý doprovodný 
program se přes drobné nedostatky, jako 
byl opakovaně vypadávající elektrický proud 
a déšť, který spustil vždy v tu nejnevhodnější 
chvíli, se nakonec návštěvníkům líbil. Roztles-
kávačky i dospělé tanečnice sice nakonec byly 
deštěm přinuceny předvést své krásné sestavy 
v sále druhého patra věže, kde měly ztížené 
podmínky, málo místa a hodně prachu, přesto 
se všem, kteří se směstnali po stranách sálu, 
jejich vystoupení velmi líbila. Také místní hu-
dební skupina si nakonec jako už po několikáté 
kvůli neustávajícímu dešti zahrála ve věži, i tak 
to bylo pěkné.
Alespoň že téměř nepršelo při slavnostním za-
hájení, na které přijel „zámecký pán“ p.  Kokeš
v kočáře s panem Šlahorou. Po krátkém pozdra-
vu spolu šli zasadit pamětní lípu.

Za kočárem přijelo také několik westernových 
jezdců, kteří potom byli ochotni na svých ko-
ních povozit i děti, těm se to ovšem moc líbilo.
Ty si také mohly (pokud zrovna nepršelo) 
zadovádět na trampolínách a pro ty nejmenší 
byl připraven pěkný dětský kolotoč, který bude 
možná u Zámečku celý červen.

Jeden z westernových jezdců na trávníku před-
vedl ukázku práce s dvěma biči.
Dopoledne mohli návštěvníci přihlížet setkání 
několika bojových týmů Airsoft – 1SGT –La
Žamberáci, Aurora a dalších, u Zámečku se 
sešlo tak 50 jejich členů oblečených ve vojen-
ském, kteří se pak odebrali do okolních lesů, 
kde měli svůj program.
Je vidět, že se Zámeček začíná stávat po 
dlouhých letech opět oblíbeným místem 
pro různá setkání, místem, kde je možné se 
pobavit, poučit i jen zavzpomínat, jak to na 
Zámeckém vrchu vypadalo ještě poměrně 
nedávno i v dřívějších dobách, kdy byl Zá-
mecký vrch velmi oblíbeným výletním mís-
tem. Všechny nás to velmi těší a budeme se 
snažit, aby se návštěvníkům na Zámeckém 
vrchu stále více líbilo. I ve věži se konečně 
chystají úpravy přízemní místnosti, kde opět 
bude restaurace, která tam poprvé vznikla 
už v r. 1802.

Nyní se pokračuje v přípravách na další dvě 
větší akce na Zámečku.
Nejdříve bude 20. 6. MIREK 2. MInifestival Regi-
onálních Kapel, jehož výtěžek bude věnován na 
výchovu asistenčních psů. Vystoupí 10 účinkují-
cích kapel i jednotlivců, pro děti bude připraven 
pěkný doprovodný program, dospělí si budou 
moci dát ve sklepení víno od vinaře nebo si 
koupit něco zajímavého u několika stánků. 
Podrobný program tohoto festivalu pro dobrou 
věc najdou zájemci i na stránkách organizátorky 
www.pilatka.webgarden.cz .
Případný velmi potřebný příspěvek na výcvik 
pejsků nebo organizaci akce můžete domluvit 
také s organizátorkou akce také na jejích strán-
kách nebo poskytnout při festivalu osobně.
Můžete se případně také přihlásit se svým ře-
meslným stánkem.
Všichni doufáme, že ani při jedné chystané akci 
nebude pršet. Další pěkný den na Zámeckém 
vrchu se chystá na 4. 7., kdy bude hlavní zámec-
ká slavnost, kterou začne už třetí rok provozu.
Při této slavnosti mimo jiné vystoupí se svojí 
scénkou, ukázkou palných i sečných historic-
kých zbraní a programem i pro děti šermířská 
skupina Balestra. Přijedou zase westernoví 
jezdci, se svou výhní přijede umělecký kovář, 
své výrobky přiveze známý výrobce keramiky 
z Lukové. Zahrát by také měla skupina dvorské 
hudby Weytora. Program pro děti bude tento-
krát opravdu bohatý, další podrobnosti budou 
upřesněny na letácích a zámeckých stránkách 
www.novyzamek.info i v infocentru Lanškroun, 
jakmile bude vše domluveno.
Doufáme, že se návštěvníkům na Zámeckém 
vrchu bude čím dál více líbit.

Na všechny se těší a pěkný výlet přeje
Krasava ŠerkopováPokračování ze strany 19 

NA ZÁMECKÉM VRCHU JE ŽIVO

Doprovodný program na akci Běh do Zámeckého vrchu. 

Sázení pamětní lípy. Fota: K. ŠerkopováVýstavka drátenického umění. 


