
První bitva o přežití naší obce v několika příštích desetiletích skončila po více jak ročním boji se 

státem nad všechna naše očekávání. Nebojím se říci, že šrámy, které obec v tomto boji utrpěla, 

jsou v porovnání s uloženými sankcemi natolik minoritní, že stojí za ně státu ještě poděkovat. 

Důvody, pro které fi nanční úřad od podzimu loňského roku po obci požadoval vrácení celé 

dotace včetně stoprocentního penále za I. etapu bytové výstavby na Zámečku, byly totiž, bo-

hužel, jasně dány a zcela prokázány.

Nápravných opatření, která obec během uplynulého roku v souvislosti s kompletní byto-

vou výstavbou provedla, byla proto celá řada. V některých případech tak učinit nebylo však 

příjemné. Obec byla například nucena podat hned několik trestních oznámení, ale i soudních 

žalob, kterými se mj. domáhala vrácení neoprávněně čerpaných obecních prostředků. Co však, 

bohužel, nelze zpětně napravit a je navíc již potvrzeno dvěma rozsudky správního soudu, je 

fakt, že obec, resp. obecní společnosti prokazatelně porušovaly zákon o veřejných zakázkách. 

Ke splnění tak zásadní napadené dotační podmínky ze strany obce došlo až po odvolání býva-

lého starosty a statutárních zástupců obecních společností, tzn. že náprava byla v tomto směru 

učiněna pouze zčásti III. etapy obecní bytové výstavby. Tato skutečnost nás vede k oprávně-

ným obavám, že obdobný postih, který potkal obec za I. etapu výstavby, se může ze strany 

státu ještě opakovat, a to hned dvakrát. Časový horizont, ve kterém by se tak mohlo stát, je 

zákonem stanoven lhůtou 10 let od poskytnutí dotace, tzn. do roku 2016.

Domnívám se, že nedávné rozhodnutí Ministerstva fi nancí nelze v tomto směru považovat za 

jakýkoliv precedent v postoji státu vůči naší obci, neboť se nejedná o rozhodnutí soudu, nýbrž 

spíše o akt osobní statečnosti stávajícího ministra. Zastupitelé proto již nyní jednomyslně roz-

hodli tak, aby v případě opakovaných postihů Rudoltic v souvislosti s dalšími etapami výstavby 

byla uplatněna tatáž právní obrana – ta obrana, která obci v uplynulých dnech přinesla té-

měř stoprocentní úspěch!

Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych v souvislosti s dosaženým úspěchem obce touto ces-

tou poděkovala jednak Vám všem za tolik cennou podporu, kterou jste nám v tomto těžkém 

období projevovali, dále našim zastupitelům, kteří aktivně spolurozhodovali o jednotlivých 

postupech obrany vůči státu, ale také samozřejmě i naší právní zástupkyni Mgr. Janě Hamplo-

vé, která svou odbornou specializací a svými cennými letitými zkušenostmi dovedla doslova 

„uargumentovat“ i tak hospodárně smýšlejícího ministra fi nancí, jakým je zcela určitě Ing. Edu-

ard Janota.

V Rudolticích, dne 28. 11. 2009, Lenka Bártlová, starostka

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ
ČÍSLO 4/2009, PROSINEC

SLOVO STAROSTKY
PRVNÍ BITVA VYHRÁNA, BOJ NEKONČÍ

Rozhodnutím Ministerstva financí ČR 
ze dne 15. 4. 2009 a dále ze dne 9. 11. 
2009 bylo obci Rudoltice z celkové 
částky 136.080.000 Kč, požadované 
státem na základě čtyř platebních 
výměrů finančního úřadu, prominuto 
celých 99,5 %. Obec je aktuálně 
povinna zaplatit státu „pouhých“ 
680.400 Kč, a proto stahuje proti němu 
podané správní žaloby a tuto částku
státu uhradí.

„KONEC DOBRÝ 
– VŠECHNO DOBRÉ“
tímto výrokem Williama Shakespeara 
končil můj příspěvek v Rudoltickém 
zpravodaji přesně před rokem a já jsem 
opravdu velice ráda, že dnes mohu po 
celoročních útrapách konstatovat jeho 
doslovné naplnění.

Musím říci, že rok 2009 byl pro naši obec citel-

nou zátěžovou zkouškou, která některé z nás 

mohla připravit o pár iluzí, některým možná 

i otevřít oči.... Ať tak či onak, já osobně považuji 

období uplynulých měsíců za výbornou školu 

života, která mě posunula zase o kousek dál. 

Spousta problémů nás ještě zcela určitě čeká, 

troufnu si však říci, že pokud jsme zvládli tento 

rok, zvládneme i další. O tom, co všechno jsme 

si prožili a co nás naopak ještě čeká, je vlastně 

celý tento zpravodaj. Vzpomínáme, bilancuje-

me, tak trošku předvídáme a plánujeme....

Chtěla bych proto touto cestou upřímně podě-

kovat všem, kteří v roce 2009 přispívali svými 

články – ať už svými postřehy či názory – do 

Rudoltického zpravodaje. Děkuji redakci, která 

jej pro nás po celý rok připravovala, práce to 

byla zcela určitě velice náročná. V neposlední 

řadě bych ráda vyzdvihla i mravenčí práci 

všech zaměstnanců obecního úřadu i obecních 

společností, kteří se Vám, pokud to bylo jen 

trochu možné, snažili během uplynulého roku 

maximálně vyjít vstříc .... a pokud se nám přece 

jenom někdy něco nepovedlo, zkuste nám to 

odpustit.

Vážení spoluobčané, milí čtenáři,

dovolte mi, abych Vám všem závěrem svého 

úvodního slova popřála jménem svým, jmé-

nem obecního úřadu i jménem zastupitelstva 

obce krásné Vánoce, hodně štěstí, lásky i osob-

ních a pracovních úspěchů v nastávajícím roce 

2010. Ať nový rok pro nás pro všechny znamená 

spoustu radosti, málo starostí a ať nikdy neztra-

tíme tolik potřebný humor.

Lenka Bártlová, starostka

Bytové domy I. etapy výstavby.
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PŘEHLED UČINĚNÝCH ÚKONŮ OBCE

ODVOD DOTACE ZPĚT DO STÁTNÍHO ROZPOČTU A UHRAZENÍ VYMĚŘENÉHO PENÁLE

Datum Písemnost Obsah písemnosti Položka

9. 10. 2008 Platební výměr Povinnost vrátit dotace 33 142 253,- Kč

9. 10. 2008 Platební výměr Povinnost vrátit dotace 34 897 747,- Kč

9. 10. 2008 Předpis penále Povinnost uhradit penále 33 142 253,- Kč

9. 10. 2008 Předpis penále Povinnost uhradit penále 34 897 747,- Kč

CELKEM úhrada 136 080 000,- Kč

6. 11. 2008 Odvolání proti rozhodnutí FÚ Zamítnuto

6. 11. 2008 První žádost o prominutí

14. 4.2009 Správní žaloby Proti zamítnutí odvolání Běží

15. 4. 2009 Rozhodnutí MF ČR Prominuta část penále ve výši -55 466 677,- Kč

Vrácení dotace neprominuto

CELKEM zůstalo 80 613 323,- Kč

14. 7. 2009 Druhá žádost o prominutí Další argumentace a jednání Klíčový postup

9. 11. 2009 Rozhodnutí MF ČR Prominutí odvodu + část penále

CELKEM 2. prominutí -79 932 923,- Kč

K ÚHRADĚ PRO OBEC 680 400,- Kč

CELKEM činí PROMINUTÍ 135 399 600,- Kč

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

MÍSTNÍ POPLATEK 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.

 !!! ZMĚNA VÝŠE SAZBY MÍSTNÍHO 
POPLATKU S ÚČINNOSTÍ OD 1.1. 2010 !!!

S účinností od 1. 1. 2010 dochází ke 

změně sazby místního poplatku, a to ze 

současných 300 Kč na částku 350 Kč/rok/

poplatníka.

 Zastupitelstvo obce Rudoltice na svém 

veřejném zasedání dne 29. 10. 2009 

schválilo Dodatek č. 6 k Obecně závazné 

vyhlášce č. 2/2001, kterým sazbu místního 

poplatku výše uvedeným způsobem 

navýšilo. 

Poplatky pro rok 2010 jsou splatné 

nejpozději do 30. 4. 2010 a lze je hradit 

v hotovosti přímo na obecním úřadu 

anebo bezhotovostním způsobem 

– převodem z účtu, a to následovně:

MÍSTNÍ POPLATEK ZE PSŮ

Místní poplatek ze psů je splatný pouze 

v hotovosti, a to přímo na obecním úřadu 

nejpozději do 30. 4. 2010, výše sazby se 

nezměnila.

Sazby poplatku:

a) Poplatek za prvého psa v rodinném 

domě 100,– Kč

b) Poplatek za druhého a každého dalšího 

psa v rodinném domě 150,– Kč

c) Poplatek za prvého psa v obytném 

(činžovním) domě 200,– Kč

d) Poplatek za druhého a každého dalšího 

psa v obytném (činžovním) domě 250,– Kč

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2010

HRAĎTE AŽ OD 1. 1. 2010 !

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
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O nočních sms a občasném „hroucení se“

Upřímně řečeno musím hned v úvodu přiznat, 

že když jsem kývla paní Lence Bártlové na to být 

jí po boku „ve dne v noci“ v případě, že usedne 

do křesla starostky, aby se z toho, co tušila 

a očekávala, „nezhroutila“ hned druhý den, ne-

napadlo mi, že se občas budu „hroutit“ já. A to 

nejen proto, že bývaly týdny, v nichž, kdyby se 

několikrát denně neobjevilo na displeji mobilu 

„starostka Rudoltice“, myslela bych si, že ji přeje-

lo auto. A to nehovořím o nočních sms, kdy jsme 

si někdy do tří do rána vyměňovaly názory a ná-

pady, jak kterou věc řešit, a zda vůbec, přičemž 

často jsme došly k závěru, že bude lépe se setkat 

osobně s šanony v ruce. Zkrátka to „hroucení 

se“ nebylo ani tak z časového náporu, který pro 

mne Rudoltice znamenaly, ale z toho, že často 

jsem nevěděla, kudy kam.

Právní džungle a chaos

Kam se sáhlo, tam byl problém. Scházely doku-

menty. Kontroly nacházely vážné chyby, po kte-

rých bylo možné očekávat fi nanční pohromu. 

Polovina smluv by neobstála, kdyby je někdo 

napadl. Zůstatku v obecní pokladně se nebylo 

možné dopočítat. A tak dále. Takže v první fázi 

jsme hledaly, revidovaly a rozdělovaly, co má 

ještě smysl napravit a co už ne, a jak udělat 

tlustou čáru nad minulou érou chaosu a právní 

„džungle“ a zavést éru pořádku a systému. Po-

daly se první žaloby, podala se trestní oznámení 

– protože mlčet k nalezenému prostě nešlo. Tak 

vážné věci to byly.

Finanční kolaps za dveřmi

A do toho přišla, byť částečně očekávaná, rána 

– vraťte dotace a zaplaťte penále. Více jak 136 

milionů korun. Což by znamenalo fi nanční 

kolaps obce a trvalou chudobu pro jednu dvě 

generace. Právní obrana problematická, proto-

že ty kontroly měly bohužel pravdu. Zákon se 

obcházel a porušoval. Přesto jsme to nevzdaly 

a obě, podporovány zastupitelstvem, dělaly, 

co bylo třeba. Naděje umírá poslední – to bylo 

dlouhé měsíce naše krédo. Odvolání nám za-

mítli, první rozhodnutí ministerstva o prominutí 

nebylo sice zamítavé, ale přesto zklamáním – na 

obci ponechalo platit ještě více jak 80 milionů. 

Sice o padesát méně, ale přesto dost na to, aby 

to obec nezvládla. A pokud, ne snadno, ale 

velmi bolestně. V tu dobu jsme opravdu byly 

v koncích.

Spásný nápad

Od soudních jednání jsme nemohly čekat 

zázrak, ale i na ta jsme se začaly připravovat. 

A někdy v tu dobu mne napadlo, že o promi-

nutí požádáme znovu – není to sice obvyklé, ale 

zákon to nezakazuje, a tonoucí se stébla chytá. 

Znovu jsme s paní starostkou trávily hodiny 

přípravami, hledaly další podklady, argumenty, 

opět popisovaly situaci v obci po pár měsících. 

ROK V RUDOLTICÍCH ANEB PIRUETY MEZI PARAGRAFY

A znovu anabáze s ministerstvem, znovu nervy 

a čekání. Doufaly jsme, že stát nakonec bude 

chtít  „jen“ dvacet, třicet milionů.

Když zoufalství nese ovoce

A tady se ukázalo, že to naše zoufalství, se kte-

rým jsme dávaly druhou žádost o prominutí 

dohromady, bylo k něčemu – vybičovalo nás 

asi k absolutnímu výkonu v argumentech, pro-

tože to byla téměř poslední šance, jak Rudoltice 

zachránit. A protože jsem na tento výkon hrdá, 

pochválím nás – byly jsme natolik dobré, že 

jsme prostě přesvědčily i jinak velmi přísného 

ministra Janotu, který naši argumentaci akcep-

toval do takové míry, že Rudolticím zůstává 

platit z původní částky jen 680.000,– Kč. Naši 

obranu shledal ministr a jeho spolupracovníci 

jako logickou, věcnou, právně podloženou, 

a proto takový výsledek.

Rok „nálezů a ztrát“

Nechci však, aby zapadlo, jaké období a úsilí to 

stálo. Rok života starostky obce, zastupitelstva 

(zde je nutno vyjádřit díky zastupitelům, že nám 

dali zcela volnou ruku a podpořili vše, co jsme se 

starostkou dělaly – nebývá to jinde tak obvyklé), 

nervy, stres, očekávání rozhodnutí… Konec 

dobrý, všechno dobré. Zpětně musím říct, že 

to byla (a tak trochu stále je) praxe, kterou jinde 

nezískáte. Naučila mne zkoušet nové postupy, 

a neházet fl intu do žita, pokud není dobojová-

no. I když se to zdá ztracené. Pravda – vůbec to 

nemuselo dopadnout tak skvěle. Ale dopadlo. 

Tedy rok v Rudolticích – dřina, nervy, údiv, únava 

– ale nakonec obrovsky dobrý pocit z něčeho, 

co se povedlo. Díky odvaze a výdrži zastupitelů, 

neskutečnému pracovnímu nasazení starostky 

– ostatně co jí zbývalo!, a tak trochu těch mých 

paragrafů, o nichž říkám, že musí sloužit ony 

nám, ne my jim.

Jedeme dál

Dlužno dodat, že to nekončí. Ale po tomto roce 

si myslím, že zvládneme asi všechno. I kdyby to 

nemělo být vždy s takovým zázračným koncem, 

kdy jsme obci zachránili více jak 135 milionů. 

V každém případě jsme se otestovali, víme, že 

„držíme“ pohromadě, a pokud to tak bude dál, 

nemusíme se možná už tak moc bát, jako jsme 

se báli ještě donedávna. Ne o sebe samozřejmě, 

ale o Rudoltice. Protože v chudé a zadlužené 

obci se těžko žije.

Hezčí Vánoce pro všechny

A i když samozřejmě pro každou rodinu je o Vá-

nocích podstatný její stromeček a její rodinná 

pohoda, určitě k ní tak trochu přispěje i to, že 

obec, ve které žije, se může dál normálně rozví-

jet a nejen platit desítky let dluhy. Jsem ráda, že 

jsem byla u toho.

Tedy krásné Vánoce a nechť je rok 2010 šťast-

ný pro nás všechny.

 

Mgr. Jana Hamplová

advokátka  

Mgr. Jana Hamplová
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NOVÉ PODMÍNKY PRO VÝPLATU 
FINANČNÍCH ČÁSTEK ŽÁKŮM ZŠ

Zastupitelstvo obce na svém veřejném 

zasedání dne 29. 10. 2009 rozhodlo 

o změně podmínek pro výplatu fi nanční 

částky 5.000,– Kč každému žáku, který 

absolvuje celý školní rok v Základní škole 

v Rudolticích, a to jako jeden z dalších 

kroků, jak snížit pohledávky obce za svými 

občany.

Text platných podmínek:

Zastupitelstvo obce schvaluje výplatu 

částky 5.000,– Kč z rozpočtu obce daného 

kalendářního roku každému žákovi, 

resp. zákonnému zástupci žáka, který 

absolvuje celý školní rok v Základní škole 

v Rudolticích, a to na základě předloženého 

písemného výčtu jednotlivých žáků 

ředitelkou Základní školy a mateřské školy 

Rudoltice na konci každého školního roku, 

to vše za předpokladu, že ke dni výplaty 

této částky nebudou zákonní zástupci 

žáka včetně žáka samotného vůči obci 

v postavení dlužníka. 

Nárok na výplatu částky 5.000,– Kč 

zaniká bez náhrady i v případě, kdy bude 

případný dluh uvedených osob vůči obci 

uhrazen po rozhodném dni výplaty částky 

5.000,– Kč, stanoveném předem obcí.

ZDEJŠÍ OBECNÍ ÚŘAD BUDE JIŽ 
BRZY ROZŠÍŘEN O DALŠÍ SLUŽBY 
PRO SVÉ OBČANY.

Vyhláškou č. 364/2009 Sb. byla obec 

Rudoltice zařazena mezi obce – kontaktní 

místa veřejné správy, které mohou 

poskytovat služby spojené s projektem 

Czech POINTu. Obecní úřad již částečně 

během měsíce listopadu tyto služby 

prováděl a během měsíce prosince bude 

provádět „ve zkušebním provozu“. Ostrý 

provoz bude zahájen 1. 1. 2010, tzn. že 

tímto datem budou ze strany obecního 

úřadu všem občanům plně k dispozici 

služby spojené s projektem Czech POINT.

SLUŽBY, KTERÉ CZECH POINT POSKYTUJE

1) VÝPIS Z KATASTRU NEMOVITOSTÍ

Co obdržíte: ověřený výpis z Katastru nemovitostí

Kdo může o výpis žádat: kdokoliv

Jaké doklady potřebujete: žádné

Co musíte jako žadatel znát: katastrální území, číslo listu vlastnictví nebo parcelní číslo

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč

Poznámky:

Nahlédnutí do katastru nemovitostí je možné také na adrese: http://nahlizenidokn.cuzk.cz, kde ale získáte pouze neověřený výstup.

2) VÝPIS Z OBCHODNÍHO REJSTŘÍKU

Co obdržíte: ověřený výpis z Obchodního rejstříku (úplný nebo aktuálně platný)

Kdo může o výpis žádat: kdokoliv

Jaké doklady potřebujete: žádné

Co musíte jako žadatel znát: IČO (identifi kační číslo organizace)

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč za každou další stránku

Poznámky:

Nahlédnutí do obchodního rejstříku je možné také na adrese http://www.justice.cz, kde ale získáte pouze neověřený výstup.

www.czechpoint.cz

CO JE CZECH POINT ?

Český Podací Ověřovací Informační Národní 

Terminál, tedy Czech POINT je projektem, jehož 

cílem je zredukovat přílišnou byrokracii ve 

vztahu občan – veřejná správa. V současnosti 

musí občan často navštívit několik úřadů 

k vyřízení jednoho problému. Czech POINT 

slouží jako asistované místo výkonu veřejné 

správy, umožňující komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho místa, tak aby 

„obíhala data, ne občan“.

Cílem projektu Czech POINT je vytvořit 

garantovanou službu pro komunikaci se státem 

prostřednictvím jednoho univerzálního místa, 

kde je možné získat a ověřit data z veřejných 

i neveřejných informačních systémů, úředně 

ověřit dokumenty a listiny, převést písemné 

dokumenty do elektronické podoby a naopak, 

získat informace o průběhu správních řízení ve 

vztahu k občanovi a podat podání pro zahájení 

řízení správních orgánů. Jde tedy o maximální 

využití údajů ve vlastnictví státu tak, aby byly 

minimalizovány požadavky na občany.

Projekt Czech POINT přináší značné ulehčení 

komunikace se státem. V některých situacích 

stačí dojít pouze na jeden úřad. V konečné 

fázi projektu by občan mohl své záležitosti 

vyřizovat i z domova prostřednictvím internetu.

UPOZORNĚNÍ:
Výše správních poplatků za jednotlivé služby 

je uvedena vždy v maximální výši stanovené 

zákonem.
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Dne 30. 9. 2009 bylo zkolaudováno 55 bytů III. etapy bytové 
výstavby na Zámečku.

V době, kdy píši tento článek, probíhají poslední úpravy a úklid, do Vánoc 

byty převezmou nájemníci. Vzhledem k fi nanční situaci obce, která byla 

v červenci 2008, to je malý zázrak. Přestože obec měla v té době více než 

30 milionu úvěrů, neměla k dispozici téměř žádné fi nanční prostředky. 

Na účtech obce bylo cca 500 tisíc a 10 milionový překlenovací úvěr ur-

čený na dostavbu III. etapy byl vyčerpán (bohužel, náhodou převážně 

v červnu 2008 těsně před odvoláním bývalého starosty). Nesmíme ovšem 

zapomínat na dotace. Z poskytnutých více než 59 milionů (59 200 000,-) 

bylo vyčerpáno téměř 74 % (43 700 000,-), a to přesto, že ze šesti bytových 

domů „B“ každý za 10 200 000 Kč byly téměř dokončeny pouze dva a jeden 

v pokročilejším stádiu výstavby. Zbývající tři domy byly ve stádiu hrubých 

staveb nebo ještě méně. Čtyři bytové domy „D“ každý za 3 740 000 Kč nebyly 

zahájeny vůbec.

Nepíši o této situaci náhodou, v minulých dnech dosáhla obec skutečně vý-

znamného úspěchu, kdy se podařilo, a to bez přehánění, zachránit obec před 

katastrofou s nedozírnými následky, které by jednoznačně měly negativní 

dopad na celou generaci občanů. V této souvislosti je však třeba konstatovat, 

že i po tomto úspěchu dědictví, se kterým se bude muset obec v příštích 

letech vyrovnávat, by bylo i v jiné obci bráno jako vážná hrozba nebo do-

konce katastrofa. Byty na zámečku stojí – nebyla konečně jiná možnost, 

než je dokončit. Ale co tu máme dále? Především ohromná zadluženost 

obce více jak 30 milionů. Je tu nedokončená infrastruktura na Zámečku, 

a to především komunikace. A co se zchátralým majetkem obce počínaje 

školou a školkou a konče neutěšeným stavem komunikací? O takových 

civilizačních vymoženostech jako jsou například chodníky nebo kanalizace 

ve „staré obci“ si mohou občané nechat jenom zdát.

Celý systém „budování obce“ fungoval jako pyramidová hra. Vyžadoval 

stálý přísun peněz, v tomto případě šlo o stále další a další dotace, úvěry a sa-

mozřejmě větší část obecního rozpočtu a v případě, že by se podařilo získat 

dotace na aquapark, byly by k dispozici i další desítky milionů. Ale v každé 

takovéto hře přijde čas, kdy musí někdo zaplatit. Kdo bude platit v tomto 

případě, je nasnadě, a to pomíjím potencionální hrozby vracení fi nančních 

prostředků z dalších etap výstavby. Poněkud vysoká cena za jeden velký 

sen nebo jen za velikášství? To si musí posoudit každý sám.

Po všem, co jsem v tomto článku napsal, si myslím, že je třeba optimistický 

závěr. Na konci roku 2009 vidím obec organizačně i fi nančně stabilizovanou 

s opatrně optimistickým výhledem do budoucnosti. V každém případě si 

myslím, že bude možné v příštím roce začít naplňovat některé z oprávně-

ných očekávání občanů obce. Je si však třeba uvědomit, že jde o běh na 

dlouhou trať a bude trvat řadu let, než se dostane občanská vybavenost 

obce na odpovídající úroveň.

Závěrem bych chtěl za svou osobu popřát všem občanům příjemné prožití 

vánočních svátků a mnoho úspěchů v novém roce. 

V Rudolticích 29. 11. 2009, Libor Dostál,  jednatel VISION Rudoltice, s. r. o. 

BYTOVÁ VÝSTAVBA NA ZÁMEČKU DOKONČENA, A CO DÁLE?

Místní komunikace

Prostory tělocvičny

Autobusová zastávka

Bytový dům v obci. Fota: Daniel ŽáčekBudova ZŠHospodářská budova ZŠ a MŠ



3) VÝPIS Z REJSTŘÍKU TRESTŮ

Co obdržíte: ověřený výpis z evidence Rejstříku trestů

Kdo může o výpis žádat: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci

Jaké doklady potřebujete: platný občanský průkaz nebo cestovní pas + rodný list

Jaký je poplatek: 50,– Kč za výpis

Poznámky:

V některých případech není možné vyřídit žádost elektronicky na počkání a žádost je potom nutné odeslat poštou na pracoviště Rejstříku 
trestů.

4) VÝPIS ZE ŽIVNOSTENSKÉHO REJSTŘÍKU

Co obdržíte: ověřený výpis ze Živnostenského rejstříku

Kdo může o výpis žádat: kdokoliv

Jaké doklady potřebujete: žádné

Co musíte jako žadatel znát: IČO (identifi kační číslo organizace)

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč za každou další stránku

Poznámky:

Nahlédnutí do živnostenského rejstříku je možné také na adrese http://www.rzp.cz, kde ale získáte pouze neověřený výstup.

5) PŘÍJEM PODÁNÍ PODLE ŽIVNOSTENSKÉHO ZÁKONA (§ 72)

Na základě novely živnostenského zákona lze veškerá podání obecním živnostenským úřadům předat prostřednictvím kontaktního místa 
veřejné správy, a to:

– ohlášení živnosti

– ohlášení údajů (nebo jejich změn) vedených v živnostenském rejstříku

– žádost o udělení koncese a žádost o změnu rozhodnutí o udělení koncese

Podání lze provést z následujících postupů:

– vyplněním elektronického formuláře – na portálu Hospodářské komory je umístěn příslušný formulář Tento formulář je třeba vyplnit 
a odeslat ke kontrole údajů systémem Registru živnostenského podnikání. Po odeslání klient obdrží číslo tiketu. S tímto tiketem je nutné 
navštívit jakékoliv pracoviště Czech POINT. Pracovník Czech POINTu dle čísla tiketu načte údaje z klientova podání do systému Czech 
POINT, které elektronicky odešle na zvolený Živnostenský úřad. Zároveň pracovník Czech POINTu vyplněný formulář vytiskne a odešle ho 
i v papírové podobě na Živnostenský úřad.

– Jaký je poplatek?

Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50,– Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek 
je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v Registru živnostenského podnikání je aktivní 
časem odeslání elektronicky vyplněného formuláře.

– vyplněním formuláře v listinné podobě – klient přinese vyplněný písemný formulář ohlášení živnosti či změny (buď ho má, nebo 
je možné formulář stáhnout z portálu Hospodářské komory). Listinnou formu podání pracovník Czech POINTu převezme a odešle na 
zvolený Živnostenský úřad.

– Jaký je správní poplatek?

Správní poplatek vybíraný pracovištěm Czech POINT činí 50,– Kč za přijetí podání, další poplatek vybírá dle druhu podání – tento poplatek 
je určen pro Živnostenský úřad, na který je po té místem Czech POINTem zasílán. Změna v Registru živnostenského podnikání je aktivní 
do 5 pracovních dní.

Poznámka:

Pracoviště Czechpoint je pouze zprostředkovatelem pro podání žádosti, neprovádí kontrolu správnosti a úplnosti podání ani neposkytuje 
poradenskou činnost.

CZECH POINT
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Vítání občánků. Fota: Jiřina Straková

Neděle 20. září 2009 nebyla v naší obci 
tak zcela obyčejnou nedělí. Dokonce 
i sluníčko krásně hřálo a laskalo svými 
paprsky, jako by tušilo, že toho dne 
mají v Rudolticích svůj den ta nejmenší 
lidská sluníčka.

Záhy po třinácté hodině začali přicházet první 

prarodiče a příbuzní do nazdobeného sálu, 

který pro slavnostní obřad vítání občánků při-

pravily členky sociální komise společně s paní 

starostkou. Ve čtrnáct hodin byl sál naplněn 

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

dětmi s rodiči v doprovodu rodinných příslušní-

ků i přátel a slavnostní uvítání do života mohlo 

začít.

Milé bylo vystoupení malých, jen o pár let star-

ších capartů ze Základní školy a mateřské školy 

v Rudolticích, kteří pod vedením svých paní uči-

telek připravili hezký program, za který sklidili 

zasloužený potlesk přítomných. Myslím, že i pro 

ně to byl velký zážitek, neboť pro mnohé z nich 

to bylo první vystoupení před plným sálem lidí.

Poté k přítomným promluvila paní starostka 

Lenka Bártlová a mezi občany Rudoltic slav-

nostně uvítala 15 malých občánků. Po podpisu 

rodičů do Kroniky a nezbytném focení u koléb-

ky byl slavnostní obřad ukončen a rodiče no-

vých občánků převzali z rukou reprezentantů 

KB hodnotný dárek v podobě vkladní knížky, 

který již tradičně při této příležitosti věnuje 

obec malým občánkům.

Erika Kohoutová
místostarostka Obce Rudoltice

VÁNOCE
Pozvánka na půlnoční bohoslužbu 
Štědrý den 24. 12. 2009 ve 22 hodin
kostel sv. Petra a Pavla v Rudolticích

Pokojné Vánoce přeje Řk farnost Rudoltice

VÁNOCE



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

6) VÝPIS Z BODOVÉHO HODNOCENÍ ŘIDIČE

Co obdržíte: ověřený výpis z Centrálního registru řidičů

Kdo může o výpis žádat: pouze osoba, které se výpis týká, nebo zmocněnec na základě ověřené plné moci

Jaké doklady potřebujete: platný občanský průkaz nebo pas a řidičský průkaz

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč za každou další stránku

Poznámka: Výpis má pouze informativní charakter pro občany, nenahrazuje výpis z karty řidiče pro styk s úřady.

7) VÝPIS ZE SEZNAMU KVALIFIKOVANÝCH DODAVATELŮ

Co obdržíte: ověřený výpis ze Seznamu kvalifi kovaných dodavatelů

Kdo může o výpis žádat: kdokoliv

Jaké doklady potřebujete: žádné

Co musíte jako žadatel znát:  IČO (identifi kační číslo organizace)

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč za každou další stránku

Poznámka:

Co je Seznam kvalifi kovaných dodavatelů?

Seznam kvalifi kovaných dodavatelů je veden Ministerstvem místního rozvoje jako součást Informačního systému o veřejných zakázkách. 
Ministerstvo místního rozvoje do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvalifi kaci podle § 53 a § 54 zákona č. 137/2006 Sb., 
o veřejných zakázkách, splnění kvalifi kace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
Tato služba je především určena fi rmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu 
kvalifi kovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních 
kvalifi kačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li starší více než 3 měsíce.
Další informace o Seznamu kvalifi kovaných dodavatelů na
http://www.isvz.cz a http://www.portal-vz.cz

8) PODÁNÍ DO REGISTRU ÚČASTNÍKŮ PROVOZU MODULU AUTOVRAKŮ ISOH

Co obdržíte: 
registrace a vydání přístupových údajů do systému evidence autovraků, změna v přiřazení provozoven 
k uživatelským účtům, vygenerování jednorázového hesla k existujícímu účtu

Kdo může o výpis žádat: statutární orgán organizace, případně kontaktní osoba s plnou mocí od statutárního orgánu

Jaké doklady potřebujete: platný občanský průkaz nebo pas

Co musíte jako žadatel znát: IČO (identifi kační číslo organizace)

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč za každou další stránku

Poznámka: Podrobnější informace o problematice autovraků na http://autovraky.cenia.cz v sekci Odpadové hospodářství.

9) VÝPIS Z INSOLVENČNÍHO REJSTŘÍKU

Co obdržíte: Ověřený výpis z insolvenčního rejstříku

Kdo může o výpis žádat: kdokoliv

Jaké doklady potřebujete: IČO (identifi kační číslo organizace) nebo osobní údaje konkrétní osoby

Jaký je poplatek: 100,– Kč za první stránku, 50,– Kč za každou další stránku

Poznámka:

Co je Insolvenční rejstřík?

Insolvenční rejstřík je novým informačním systémem veřejné správy. Jeho základní úlohou je zajistit maximální míru publicity 
o insolvenčních řízených a umožnit sledování jejich průběhu. Prostřednictvím insolventního rejstříku jsou zveřejňovány veškeré relevantní 
informace týkající se insolvenčních správců, dokumenty z insolvenčních spisů i zákonem stanovené informace týkající se dlužníků. Více 
informací o Insolvečním rejstříku naleznete na příslušných stránkách ministerstva spravedlnosti.

Upozornění:

Výpisy, které získáte na kontaktních místech Czech POINT, jsou primárně určeny pro použití na území České republiky. Použití listin 
v zahraničí se řídí různými pravidly a v případě, že budete pro vaši listinu vyžadovat tzv. superlegalizace nebo apostilizaci, je nutné získat jí 
u vlastníka dané agendy (např. výpis z KN na příslušném katastrálním pracovišti, výpis z RT přímo na Rejstříku trestů).

CZECH POINT
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Již třetím rokem probíhá každé pondělí od 16 hod. do 17 hod. na sále kulturního domu 

pravidelné Cvičení pro rodiče s dětmi. Díky vstřícnosti a fi nanční pomoci obce jsme mohli 

zakoupit cvičební pomůcky a je nám umožněno bezplatné užívání obecního sálu. Cvičení 

probíhá formou říkanek, písniček, tanečků, cvičíme i s padákem a na nářadí, máme k dis-

pozici bazének s balónky i hračky pro nejmenší. S dětmi k nám chodí maminky, babičky, 

i tatínkové, které zde velice rádi vidíme.

Přijďte mezi nás aktivně strávit hodinku s vašimi ratolestmi!

Mgr. Jaroslava Janů

CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI
POMOZTE NÁM 
SPOLEČNĚ VÝRAZNĚ 
ZVÝŠIT ÚROVEŇ 
VYŠETŘOVACÍCH 
METOD V OKRESE 
ÚSTÍ NAD ORLICÍ

Během podzimních měsíců roku 2009 
se nám v Orlickoústecké nemocnici, a.s. 
podařilo otevřít zcela nové pracoviště

MAGNETICKÉ REZONANCE

Je to pracoviště, které zásadním způsobem 

přispěje k podstatně vyšší kvalitě vyšetřování 

obyvatel okresu Ústí nad Orlicí a výrazně zvýší 

dostupnost tohoto vyšetření právě pro obyva-

tele našeho okresu. Pro pacienty východní části 

Pardubického kraje odpadne dlouhé dojíždění 

do krajského města i jinam a výrazně se zkrátí 

čekací doby, které jsou nyní 6 – 8 týdnů.

Úkolem Orlickoústecké nemocnice, a.s. musí 

být mimo jiné rychle vyšetřit a diagnostikovat 

potíže a stejně rychle zajistit cílené vyřešení 

zjištěné diagnózy, ať už přímo na místě nebo 

na vyšším klinickém či fakultním pracovišti. Pro 

neustále se rozšiřující indikační možnosti, ne-

invazivitu, absenci škodlivých efektů, zejména 

ionizujícího záření, a jedinečný diagnostický 

přínos se vyšetření pomocí MR stalo zcela 

běžnou metodou, která by neměla chybět ve 

spektru vyšetřovacích metod. S MR dnes stojí 

a padá účelná a efektivní diagnostika v řadě 

medicínských oborů – neurologii, ortopedii, 

pediatrii, traumatologii, onkologii, vnitřním 

lékařství a chirurgii. Řada diagnóz se již bez 

tohoto vyšetření nedá udělat.

Přístroj včetně stavebních úprav bude stát ne-

mocnici 40 mil Kč. Nechceme stát s nataženou 

dlaní a čekat na státní či krajské dotace, vše si 

fi nancujeme sami. Ale pomoc širokého okolí 

nám alespoň trochu ulehčí splácet tuto velikou 

investici, která jednoznačně pomůže při zjišťo-

vání diagnózy a bude velikým přínosem pro 

obyvatele našeho okresu.

Pro tyto účely jsme založili veřejnou 
sbírku a budeme Vám vděčni, pokud 
byste nám mohli pomoci jakoukoliv 
částkou.

Číslo účtu u ČSOB: 232331554/0300, 
variabilní symbol 0987, konstantní 
symbol 558. Děkujeme za jakoukoliv 
pomoc.

MUDr. Martin Procházka, ředitel Orlickoústecké 

nemocnice, a.s.

Adresa: Čs. Armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí 

Ústředna +420 465 710 111 · Fax 420 465 525 215 

Internet: www.uo.hospital.cz 

E-mail: posta@uo.hospital.cz



10) Datové schránky

V souvislosti s platností zákona č. 300/2008 o elektronických úkonech
a autorizované konverzi dokumentů se kontaktní místo veřejné správy stává prostředníkem mezi občanem a informačním systémem 
datových schránek. Prostřednictvím systému Czech POINT je prozatím možné zažádat o zřízení datové schránky a požádat o zneplatnění 
přístupových údajů do datové schránky a vydání nových.
Zákon č. 300/2008 Sb. zavádí termín autorizovaná konverze dokumentů (dále jen „AKD“).

Co je to „AKD“:

Úplné převedení dokumentu v listinné podobě do elektronické podoby nebo úplné převedení elektronického dokumentu do dokumentu 
v listinné podobě. Dokument, který provedením konverze vznikl, má stejné právní účinky jako dosud používaná ověřená kopie. Ověřovací 
doložka každé provedené konverze se ukládá do centrálního úložiště ověřovacích doložek.

Jak „AKD“ probíhá:

Konverze z listinné do elektronické podoby:

Zákazník přinese listinu, kterou chce konvertovat. Výstup je dle volby zákazníka předáván na CD/DVD nebo je zaslán do tzv. Úschovny, 
tedy úložiště konvertovaných dokumentů, kde si jej zákazník kdykoliv později vyzvedne. Úhrada nosiče CD/DVD je provedena v rámci 
úhrady poplatku za konverzi.

Konverze z elektronické do listinné podoby:

Elektronický dokument, který chce zákazník konvertovat, je možné přinést buď na CD/DVD) nebo poslat z datové schránky zákazníka 
do Úschovny (datového úložiště). V tomto případě s sebou zákazník přinese potvrzení o vložení dokumentu do datového úložiště pro 
potřeby konverze, které obsahuje jeho jednoznačnou identifi kaci.

Podání žádosti o zřízení datové schránky

Jak podání žádosti probíhá?

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně pracovník žádost vytiskne a předloží 
zákazníkovi k podpisu.

Datová schránka bude zřízena do tří dnů. Poté obdrží zákazník přístupové údaje poštovní zásilkou do vlastních rukou.

Podání žádosti o zneplatnění přístupových údajů do datové schránky a vydání nových

V případě ztráty nebo odcizení přístupových údajů do datové schránky může oprávněná osoba k datové schránce požádat o zneplatnění 
přístupových údajů a vystavení nových.

Jak zneplatnění probíhá?

Žadatel předloží doklad totožnosti. Žádost vyplní pracovník přepážky elektronicky, následně pracovník žádost vytiskne a předloží 
zákazníkovi k podpisu. Ke zneplatnění stávajících přístupových údajů dojde okamžitě, poté bude automaticky odeslán e-mail s odkazem 
na aktivační portál, kde dojde k vygenerování nových přístupových údajů.

Poplatky na kontaktních místech Czech POINT

Činnosti v rámci informačního systému datových schránek jsou prováděny zdarma. Zpoplatněna je pouze autorizovaná konverze 
dokumentů a to 30,– Kč za stránku a opakované vydání přístupových údajů, které stojí 200,– Kč.

Činností, které budou prováděny na Czech POINTu, bude více a budou spuštěny v následujících měsících. Jedná se o tyto agendy:

Přidání pověřené osoby k přístupu do DS. Zneplatnění přístupových údajů pověřené osoby (zrušení osoby) Zneplatnění přístupových 
údajů statutárním orgánům/vedoucím OVM. Oznámení o změně adresy, příjmení osob s přístupem do DS. Znepřístupnění DS, která 
byla zřízena na žádost. Opětovné zpřístupnění DS, která byla zřízena na žádost. Žádost, aby DS plnila/neplnila funkci OVM. Povolení 
vzájemného dodávání dokumentů mezi fyzickými osobami, podnikajícími fyzickými osobami a právnickými osobami prostřednictvím 
datových schránek

Další informace o projektu Czech POINT naleznete na webových stránkách www.czechpoint.cz
Počet pracovišť Czech POINT k 30. 11. 2009 je 4 454, počet vydaných výstupů je 2 403 878

Michaela Zvárová 

administrativní pracovnice

Obecní úřad Rudoltice

INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU
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Vážení spoluobčané,

blíží se konec roku, čas bilancování a hodnocení. I já bych Vás chtěl seznámit s děním na našem fotbalovém hřišti, v našem 
Sokolu, se vším, co se v letošním roce událo. Na výroční členské schůzi byl schválen výbor, který pracuje ve složení V. Jílek 
– předseda, J. Brejša, Vl. Kopecký, Zd. Stránský, Zd.Tribula, Zd. Haniš, Zd. Beneš. Tito pánové mají na starosti veškeré dění 
na hřišti, zabezpečují chod klubu i jeho zázemí.

Začali jsme hned v lednu uspořádáním Fotbalového plesu, který dle mého soudu i soudu všech zúčastněných se dost vydařil. Návštěva cca 150 

lidí, dobrá kapela a bohatá tombola to jen dokazují.

V březnu jsme zkusili uskutečnit první DISCO PLES s návštěvou jen o málo menší než na našem plese. Na náladě všech přítomných to ale nic 

nezměnilo. Za obě tyto akce bych chtěl poděkovat všem pořadatelům a obecnímu úřadu, který nám vyšel vstříc se zapůjčením sálu.

Po těchto akcích jsme se již začali soustřeďovat na provozní záležitosti jak kabin, tak i samotného hřiště. Úklid po zimě, údržbářské práce v kabi-

nách, vymalování, úprava grilu a jiné práce, které zvelebují náš areál.

Po začátku fotbalových soutěží jsme na přelomu dubna a května uspořádali tradiční pálení čarodějnic. Pro řadu lidí z naší obce to byla první 

venkovní akce po zimě a bylo to znát i na účasti asi tří set malých i velkých účastníků.

TJ SOKOL 

Horní řada zleva: P. Skalický, E. Kopecký ml., M. Blaschke, E. Kopecký ml, V. Peichel, S. Wolf, M. Vitouch, J. Petráň, L. Kameník, 
A. Perchlík, K. Vodák, P. Krystl, F. Blaschke

Dolní řada zleva: R. Krystl, J. Málek, Z. Tribula, R. Kuběnka, V. Kopecký, Z. Haniš, V. Žoudlík, A. Hampl, T. Perchlík

V prvních týdnech července proběhly tradiční memoriály Fr. Loskota a St. Sodomky. V prvně jmenovaném obhájilo vítězství z minulého roku 

domácí “áčko“, které ve fi nále zdolalo Dynamit Výprachtice.V bitvě o třetí místo vyhrál domácí „B-tým“ nad výběrem Hoštic.

Memoriál St. Sodomky doznal oproti předchozím letům změnu. Počet hráčů se snížil na 6+1 a hrálo se na poloviční hřiště. Zúčastnit se mohli hráči 

nad 30 let.Vítězství a pohár si odvezli hráči mužstva „V klidu buď“ (výběr bytovkářů).

Mrzí nás, že oba tyto vcelku kvalitní turnaje proběhly bez valného zájmu veřejnosti.

V srpnu jsme upořádali první ročník nohejbalového turnaje „U nás na betonku“. Tato akce patřila mezi nejzdařilejší a určitě ji budeme v příštím 

roce opakovat. Hrály tříčlenné týmy ve skupinách a potom vyřazovacím způsobem o celkové umístění. Tentokrát si už vítězství nenechalo ujít 

družstvo Dynamitu Výprachtice.

Dohromady je to celkem sedm akcí, které se nám podařilo zrealizovat. Každý si může udělat obrázek o tom, jestli náš klub pro obyvatele naší obce 

něco dělá. Ti, co se přišli bavit, zahrát si nebo se jen dívat, byli určitě spokojeni. A co ti ostatní...?

Dne 30. května se na našem hřišti sešel bývalý fotbalový dorost z let 1981-1984. Setkání bylo pro všechny přítomné 
velice příjemné a emotivní. Tito, dnes už pánové, v osmdesátých letech skvěle reprezentovali naši obec na 
fotbalových hřištích celého okresu. Byla to výborná parta, kterou jako žáky „kočírovali“ P. Krystl a E. Kopecký a jako 
dorostence F. Blaschke a Vl. Kopecký. V rámci tohoto setkání sehrál bývalý dorost přátelské utkání se starou gardou 
Lanškrouna. Nešlo ani tak o výsledek jako o to, připomenout si fotbalové umění a náladu v tomto bývalém mužstvu. 
Za tuto akci zaslouží dík výbor TJ i všichni ti, kteří pomáhali tuto akci uskutečnit.

Pokračování na straně 13
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE 
RUDOLTICE Č. 1/2009 O MÍSTNÍCH 
POPLATCÍCH ZA UŽÍVÁNÍ VEŘEJNÉHO 
PROSTRANSTVÍ A ZE VSTUPNÉHO

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém 

zasedání dne 26. 11. 2009 usnesením č. OZ/

26/11/09 usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 

zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, 

ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 

10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění 

pozdějších předpisů, tuto obecně závaznou 

vyhlášku.

ODDÍL I
Základní ustanovení

Čl. 1

Druhy místních poplatků

(1) Obec Rudoltice touto obecně závaznou 

vyhláškou zavádí poplatek za užívání veřejného 

prostranství a poplatek ze vstupného.

(2) Správu poplatků vykonává Obecní úřad 

Rudoltice (dále jen „správce poplatku“) 

a při řízení ve věcech poplatků postupuje 

podle zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní 

a poplatků, ve znění pozdějších předpisů, 

pokud zákon č. 565/1990 Sb., o místních 

poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, 

nestanoví jinak.

ODDÍL II
Poplatek za užívání veřejného prostranství

Čl. 2

Veřejné prostranství

Pro účely této obecně závazné vyhlášky se 

za veřejné prostranství považují prostranství 

ve středu obce, u prodejny KONZUM, 

u ZŠ, u obecního úřadu, u hřiště a hřiště, 

u komunikace I/43 pod nádražím ČD, dále 

prostranství obytné zóny Zámeček a okolí 

Nového zámku u Lanškrouna, které jsou 

zakresleny na mapě v příloze č. 1.

Čl. 3

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen správci poplatku 

předem ohlásit předpokládanou dobu, místo 

a výměru užívání veřejného prostranství.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník 

povinen sdělit správci poplatku příjmení, 

jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li 

o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li 

o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická 

osoba, která je podnikatelským subjektem, 

uvede rovněž čísla účtů u peněžních ústavů, na 

nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její 

podnikatelské činnosti.

Čl. 4

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí za každý i započatý m2 

a každý i započatý den

a) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování služeb 3,-Kč,

b) za umístění zařízení sloužících pro 

poskytování prodeje 10,– Kč,

c) za provádění výkopových prací 3,-Kč,

d) za umístění stavebního zařízení 3,-Kč,

e) za umístění zařízení lunaparků a jiných 

obdobných atrakcí 3,-Kč,

f) za umístění cirkusů 3,-Kč,

g) za umístění skládek (st. materiál, uhlí…) 5,-Kč,

h) za užívání veřejného prostranství pro kulturní 

a veřejné akce 3,-Kč,

ch) za užívání veřejného prostranství pro 

reklamní akce 5,-Kč.

(2) Obec stanovuje poplatek paušální částkou 

následovně:

a) za umístění prodejního zařízení 5 000,-Kč/rok,

b) za umístění prodejního zařízení 200,-Kč/

týden.

(3) V případě souběhu více zvláštních užívání 

jednoho veřejného prostranství ve stejném 

období se platí poplatek stanovený nejvyšší 

sazbou.

Čl. 5

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný před zahájením užívání 

prostranství.

Čl. 6

Osvobození a úlevy od poplatku

Od poplatku se osvobozují: Základní škola 

a mateřská škola Rudoltice, Sbor dobrovolných 

hasičů Rudoltice, TJ Sokol Rudoltice, Myslivecké 

sdružení Rudoltice

ODDÍL III
Poplatek ze vstupného

Čl. 7

Ohlašovací povinnost

(1) Poplatník je povinen nejpozději 5 dní před 

konáním akce ohlásit správci poplatku její 

pořádání a předložit vstupenky označené 

cenou, datem, hodinou konání akce a jménem 

fyzické nebo právnické osoby, která akci pořádá.

(2) Při plnění ohlašovací povinnosti je poplatník 

povinen sdělit správci poplatku příjmení, 

jméno a adresu trvalého pobytu, jde-li 

o fyzickou osobu, nebo název, sídlo a IČ, jde-li 

o právnickou osobu. Fyzická nebo právnická 

osoba, která je podnikatelským subjektem, 

uvede též čísla účtů u peněžních ústavů, na 

nichž jsou soustředěny peněžní prostředky z její 

podnikatelské činnosti.

(3) Do 10 dnů po skončení akce je poplatník 

povinen ohlásit správci poplatku celkovou výši 

vybraného vstupného sníženou o daň z přidané 

hodnoty, jestliže byla v ceně vstupného 

obsažena. Zároveň poplatník předloží správci 

poplatku neprodané vstupenky.

Čl. 8

Sazba poplatku

(1) Sazba poplatku činí z vybraného vstupného 

na:

a) kulturní akce 10 %,

b) sportovní akce 10 %,

c) prodejní akce 10 %,

d) reklamní akce 10 %.

Čl. 9

Splatnost poplatku

Poplatek je splatný do 15 dnů ode dne skončení 

akce. 

Čl. 10

Osvobození a úlevy od poplatku

Od poplatku se osvobozují: Základní škola 

a mateřská škola Rudoltice, Sbor dobrovolných 

hasičů Rudoltice, TJ Sokol Rudoltice, Myslivecké 

sdružení Rudoltice

Čl. 11

Účinnost

Tato obecně závazná vyhláška nabývá účinnosti 

dnem 1. 1. 2010

VÍTE, ŽE...

•  počet obyvatel
k 24. 11. 2009 je 1587?

•  průměrný věk
celkem 34,77?

muži 33,63?

ženy 35,99?

•  počet přihlášených
k 24. 11. 2009 je 149?

•  počet odhlášených
k 24. 11. 2009 je 87?

•  počet obyvatel na Zámečku
k 24. 11. 2009 je 574?
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Jsme tu ale především proto, abychom dělali to, co nás baví nejvíce. Hráli fotbal. Jak už jsem psal v minulém 
článku, rozrostl se náš klub o jedno mládežnické mužstvo.Nejmladší přípravka si vede překvapivě dobře. I se starší 
přípravkou jsme spokojeni a doufáme, že v jarní časti potvrdí vzrůstající zájem o fotbal.

 V. Jílek – trenér, D. Kutiň, Z. Vlček, T. Kern, P. Konušík, R. Tejkl, 
S. Klimek – trenér  P. Bartáček, Š. Klimek, F. Leier 

TJ SOKOL 

 V. Jílek – trenér, J.Čabák, P. Beneš, J. Kocanda, L. Kovářová,
M. Šabata, S. Klimek – trenér, V. Jílek ml.

P. Beneš – trenér, T. Kern, D. Sládek, J. Beneš, R. Roček,
D. Zadražil, O. Dubišar, M. Klement, F. Dvořák,

T. Michal – asistent

 P. Košík, J. Sládek, M. Sodomka, P. Doleček, F. Kuběnka,
M. Jehlička, L. Kudláček

M. Sodomka, V. Jílek – předseda, M. Božák, J. Martiňák,
F. Kuběnka, M. Minář, J. Blažek, Z. Haniš – vedoucí

 J. Bártl – trenér

 T. Rek, L. Juda, D. Zadražil, R. Chovanec, P. Hromek, 
T. Resler

Pokračování ze strany 11

Starší žáci pod vedení P. Beneše si vedou také dobře 
a nebýt pár smolných zápasů, mohli být v tabulce ještě 
výše.

Dorost po začátečních problémech chytl konečně ten 
správný rytmus a ke konci podzimní částizačal šlapat 
jako dobře promazaný stroj.

Snažíme se postupně začleňovat mladší ročníky do starších kategorií. Takže hráči ze žáků alternují v dorostu, dorostenci 
v „A“ mužstvu atd..

Pokračování na straně 15
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TJ SOKOL 

Pro úplnost mi dovolte ještě několik poznámek a čísel pro představu, kolik nás ročně stojí provoz klubu. Za vodu, plyn a elektřinu jsme letos za-

platili 50 150 Kč, za rozhodčí 9 530 Kč, za sekání a údržbu hřiště 6 653 Kč. Za dopravu mládežnických mužstev 7 900 Kč, za ostatní materiály (barvy, 

vápno, prášek na praní...) 11 100 Kč. A takto bych mohl pokračovat dále.

Z dotace OÚ a ze sponzorského daru od fi rmy SCHOTT se nám podařilo postavit v zadní části hřiště opěrnou zeď, která je součástí tréninkového 

areálu.Ten bude dokončen v příštím roce a bude sloužit k plnohodnotnému tréninku všech mužstev.

I škola využívá areálu hřiště na hodiny TV, ale i na akce většího rozsahu jako je třeba drakiáda nebo atletická olympiáda. My zase na oplátku vyu-

žíváme školní zahradu na tréninky v nepříznivém počasí.

Na závěr mi dovolte poděkovat výboru TJ, všem hráčům, trenérům, sponzorům a všem, co pomáhají zabezpečovat chod 
našeho klubu, za celoroční dobrou práci. V neposlední řadě také všem fanouškům za přízeň, kterou nám projevují, a věřím, 
že i v příštím roce projevovat budou.

 triz 

TJ  SOKOL   RUDOLTICE POŘÁDÁ

7. SPORTOVNÍ  PLES
23. 1. 2010  V 19 HOD.  NA SÁLE KULTURNÍHO DOMU

HUDBA  R H plus

VSTUPNÉ  50 Kč

Pokračování ze strany 13

Naše „A“ mužstvo je na tom také dobře. Po podzimní části ztratilo jen 10 bodů a je v tabulce na třetím místě.
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/24/09/09

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) podání kasační stížnosti proti rozsudku 

Krajského soudu v Brně ze dne 23. 9. 

2009 ve věci sp. zn. 62 Ca 32/2008, a to 

k Nejvyššímu správnímu soudu v Brně.

d) souhlasné prohlášení o přechodu 

vlastnického práva z majetku České 

republiky do vlastnictví obce podle 

ust. § 2 zák. č. 172/1991 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, kterým Pozemkový 

fond ČR a obec Rudoltice prohlašují, že 

obec Rudoltice nabyla vlastnické právo 

k nemovitostem evidovaným u KP Ústí nad 

Orlicí KÚ pro Pardubický kraj – p.p.č. 1712/1 

o výměře 1931 m2 a 1716/4 o výměře 286 

m2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

e) Směrnici obce Rudoltice „Cestovní 

náhrady při tuzemských a zahraničních 

pracovních cestách“, jejímž účelem je zajistit 

hospodárnost ve výdajích za cestovné 

a dodržování předpisů.

f) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu 

některých činností obecní policie mezi 

Městem Lanškroun a Obcí Rudoltice, jejímž 

předmětem je úprava vzájemných vztahů, 

práv a povinností smluvních stran při 

výkonu sjednaných činností obecní policie 

na území jiné obce, která obecní policii 

nezřídila, a to na dobu určitou do 31. 12. 

2010.

g) uzavření Směnné smlouvy mezi Obcí 

Rudoltice a O. P. a Mgr. O. P., oba bytem 

XXX, jejímž předmětem je směna pozemků 

p.p.č. 4245/34 a 4245/35 ve vlastnictví obce 

Rudoltice za p.p.č. 4245/23 ve vlastnictví 

O. P. a O. P. s tím, že O. P. a O. P. se zavazují 

zaplatit jako doplatek ceny nabývaných 

nemovitostí Obci Rudoltice částku 

180.370,– Kč.

h) uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-2003286/VB/1, Rudoltice, 

Frajman plast – vd NN, na nemovitostech 

zapsaných na LV 10001 pro obec a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví 

obce, a to p.p.č. 3446/1 a 3446/10, 

spočívající v zajištění strpění práva zřizovat 

a provozovat zařízení distribuční soustavy 

a dále zdržet se po dobu trvání věcného 

břemene provádění činností, které by 

ohrozily nebo mohly ohrozit spolehlivost 

a 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.

i) uzavření Smlouvy o dodávce a ochraně 

postupně předávaných údajů katastru 

nemovitostí vedených v elektronické 

podobě mezi GEPRO spol. s r.o. se 

sídlem Štefánkova 52, Praha 5, jako 

zprostředkovatelem, a Obcí Rudoltice 

jako objednatelem, jejímž předmětem je 

bezúplatné zprostředkování předávání 

údajů katastru, o které Obec Rudoltice 

k výkonu své působnosti požádá 

s uvedením, že zprostředkovatelem předání 

údajů katastru je určena společnost GEPRO.

j) uzavření Dohody o vzájemném vyrovnání 

mezi Obcí Rudoltice a společností Zámecký 

vrch, zemědělská společnost s.r.o., jejímž 

předmětem je úhrada ušlého budoucího 

výnosu, který je vztažen k p.p.č. 4387 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví Obce 

Rudoltice, v celkové výši 73.605,– Kč.

k) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo 

č. 001/2009/DSI, jehož předmětem je 

změna termínu předání díla.
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NAROZENÍ:

Gabriel Lorenc, *12. 9. 2009, Rudoltice 619

Matěj Ulrich, *13. 9. 2009, Rudoltice 601

Karolína Novotná, *5.10. 2009, Rudoltice 611

Kristýna Šítková, *16. 10. 2009, Rudoltice 610

MANŽELSTVÍ UZAVŘELI:

Pavlína Košťálová a David Šilar, 29. 8. 2009, Rudoltice  606

Petra Rohlová a Josef Šustr, 19. 9. 2009, Rudoltice 612

Iveta Zbořilová a Petr Jílek, 26. 9. 2009, Rudoltice 131

Martina Zvárová a Roman Beneš, 3. 10. 2009, Rudoltice 61 a 

Rudoltice 149

JUBILANTI:

Ing. Zdeněk Polák, *12.9. 1934, Rudoltice 265 – 75 let

Jarmila Petranová, *16. 9. 1924, Rudoltice 59 – 85 let

Marie Kosová, *13. 11. 1919, Rudoltice 77 – 90 let

ÚMRTÍ:

Jaruška Provazníková, +16. 9. 2009, Rudoltice 214

Jan Chromec, +13. 10. 2009, Rudoltice 68

Anna Hálková, +18. 10. 2009, Rudoltice 220

Anna Poláková, +7. 11. 2009, Rudoltice 265

10. Tříkrálová sbírka proběhne v naší obci v termínu od 8. 
do 10. ledna 2010. Na Zámečku v týdnu od 4. do 10. ledna 
2010.

Už podesáté vás v domácnostech navštíví tři králové, zazpívají koledy 

a poprosí o příspěvek na charitní projekty. Výtěžek TS 2010 bude věno-

ván na provozní náklady občanské poradny, charitní ošetřovatelské a 

pečovatelské služby, centra Pod střechou, Domu pokojného stáří v Ústí 

n.O., rodinného centra „Kopretina“ v Horní Sloupnici, na osobní asistenci, regionální půj-

čovnu kompenzačních pomůcek, na přímou pomoc potřebným a Fond rozvoje stávajících 

nebo nově vzniklých charitních projektů. Děkujeme za vstřícnost i podporu.

Uvítáme samozřejmě nové spolupracovníky jak z řad dospělých doprovodů, tak dětí, 

ochotné formou koledování udělat dobrý skutek pro ty, kteří naši fi nanční podporu potře-

bují. Nikdo z nás neví, kdy bude sám podobnou pomoc potřebovat.

Bližší informace na tel. 776 559 793.        
Marcela Macháčková

 

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2010

Obecní úřad Rudoltice Vás srdečně zve na 1. ročník Rudoltického 

masopustu, který se bude konat v sobotu 6. února 2010 s následu-

jícím programem:

Dopolední zabíjačka na hřišti s možností zakoupení masných 

výrobků

Masopustní průvod masek v obci

 Maškarní rej na sále kulturního domu

–  odpolední pro děti

–  večerní pro dospělé, zahraje country kapela Doklobouku

 Během dopoledne bude možné například zhlédnout odlévání 

cínových fi gurek, které budou mít děti možnost si samy nabarvit, 

ukázky odlévání budou začínat v 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 hod., 

dále uvidíte práci kováře u výhně, ke koupi zde budou ručně 

vyráběná přírodní mýdla a nebude chybět ani medovina, ovčí sýr, 

domácí uzenina...

Přijďte příjemně strávit únorovou sobotu společně s námi...

 1. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO 
MASOPUSTU



USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

l) aktualizaci č. 1 Místního programu 

obnovy venkova obce Rudoltice jako 

program obnovy na roky 2010-2014.

m) podání Žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtových prostředků Pardubického 

kraje v rámci Programu obnovy venkova 

v roce 2010 v rámci projektu „Rekonstrukce 

a výstavba veřejného rozhlasu v obci 

Rudoltice“, a to na vysílací pracoviště s PC 

sestavou a 24 ks bezdrátových hlásičů 

v ceně 498.710,– Kč bez DPH. Vše včetně 

montáže, zaškolení a dopravy;

uzavření Smlouvy o dílo mezi Obcí 

Rudoltice jako objednatelem a PhDr. Janou 

Staňkovou jako zhotovitelem, jejímž 

předmětem je vypracování a podání žádosti 

o dotaci z rozpočtových prostředků PK 

v rámci Programu obnovy venkova v roce 

2010 a to v rámci projektu „Rekonstrukce 

a výstavba veřejného rozhlasu v obci 

Rudoltice“, to vše za dohodnutou cenu ve 

výši 5.000,– Kč.

n) poskytnutí účelové dotace TJ 

Sokol Rudoltice ve výši 15 000,– Kč na 

spolufi nancování zbudování opěrné 

betonové zdi nutné pro dokončení 

tréninkového hřiště o rozměrech 

25x60 m v prostoru za hlavním hřištěm, 

to vše za předpokladu uzavření písemné 

dohody mezi Obcí Rudoltice a TJ Sokol 

Rudoltice o provádění pravidelného 

bezúplatného udržování čistoty a pořádku 

5 autobusových zastávek v obci Rudoltice 

(mimo Zámeček) v období od 1. 1. do 31. 

12.2010. Vyúčtování účelově určené dotace 

je TJ Sokol Rudoltice povinen předložit obci 

nejpozději do 31. 12. 2009.

o) bezplatné užívání části p.p.č. 417/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna ve vlastnictví 

Obce Rudoltice paní M.P., bytem XXX, a to 

za účelem zřízení zahrádky a posezení 

pro sebe a svou rodinu, to vše na dobu 

neurčitou za předpokladu, že bude 

předmětná nemovitost ze strany uživatelky 

řádně po celou dobu užívání udržována. 

Uživatelka není oprávněna na předmětné 

nemovitosti stavět stavby s pevným 

základem a zavážet břeh potoka vedoucího 

podél pozemku zeminou ani jiným 

odpadem.

Uživatelka je povinna písemně oznámit 

obci převzetí nemovitosti k užívání od 

dosavadního uživatele, stejně jako případné 

ukončení užívání a následné předání 

nemovitosti v řádném stavu zpět jeho 

vlastníku, tj. Obci Rudoltice. Uživatelka 

je dále povinna umožnit zástupci obce 

jako vlastníku na jeho požádání vstup na 

předmětnou nemovitost.

p) Rozpočtové opatření Pardubického kraje 

č. 140, provedeného na základě schválení 

Zastupitelstva PK ze dne 18. 6. 2009 

a usnesení č. Z/92/09, jehož předmětem 

je poskytnutí neinvestiční dotace obci 

Rudoltice na požární techniku a věcné 

prostředky požární ochrany jednotek SDH 

PK na rok 2009 ve výši 50.000,– Kč.

q) odpis nedobytných pohledávek za místní 

poplatek ze psů z let 1996 – 2004 v celkové 

výši 400,– Kč dle přiloženého soupisu, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

r) odpis nedobytných pohledávek za 

místní poplatek za odpady z let 2002-2005 

v celkové výši 22 847,– Kč dle přiloženého 

soupisu, který je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

s) poskytnutí příspěvku Základní a Mateřské 

škole Rudoltice ve výši 1.000,– Kč na ceny 

pro vítěze Drakiády, konané dne 24.10.2009.

2) Obecní zastupitelstvo bere na vědomí:

a) podané stížnosti a jejich postup řešení.

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce.

c) usnesení Vlády České republiky ze dne 

22. 3. 2006 č. 286;

materiál pro jednání Vlády ČR, č.j. 222/06, 

poskytnutý Úřadem vlády ČR obecnímu 

úřadu v elektronické podobě dne 10.9.2009 

na základě žádosti

o poskytnutí informace ve smyslu zák. 

č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu 

k informacím.

d) rozsudek Krajského soudu v Brně, sp. zn. 

62 Ca 32/2008, ze dne 23. 9. 2009;

povinné právní zastoupení stěžovatele 

příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice, 

a to advokátem Mgr. Rudolfem Skoupým se 

sídlem ve Svitavách.

e) informace starostky obce o nabytí 

účinnosti zákona č. 477/2008 Sb., kterým 

se mění zákon č. 250/2000 Sb., ve znění 

pozdějších předpisů, v důsledku čehož je 

nutné přizpůsobit stávající Zřizovací listinu 

ZŠ a MŠ Rudoltice aktuálnímu znění tohoto 

zákona.

f) Dokumentaci pro územní rozhodnutí 

a stavební povolení „Fotovoltaický zdroj 1,5 

MWp Rudoltice“. (bod 7a) tohoto usnesení)

g) Právní audit (revizi právních vztahů) 

usnesení zastupitelstva obce Rudoltice za 

období od 07/2005 – 07/2007, zejména 

Závěrečné shrnutí, zpracovaný Mgr. Janou 

Hamplovou, advokátkou se sídlem 

v Mohelnici. (bod 8a) tohoto usnesení)

h) výpověď z nájmu bytu č. 2 v domě čp. 

615, podanou dne 16. 9. 2009 p. Z.S.

i) konání Valné hromady společnosti 

s ručením omezeným VISION Rudoltice s.r.o. 

se sídlem Rudoltice čp. 95, která se bude 

konat dne 5.10.2009 v 17.00 hod. v kanceláři 

společnosti. Programem valné hromady 

bude seznámení s výsledky hospodaření 

společnosti v roce 2008, rozdělení HV 

(ztráty) za rok 2008 a seznámení s výsledky 

hospodaření společnosti za období 01-

08/2009.

j) sdělení Města Lanškroun ohledně 

povinnosti úhrady neinvestičních nákladů 

ve školním roce 2009/2010 za 46 žáků, kteří 

byli přijati do ZŠ v Lanškrouně a současně 

mají trvalý pobyt v obci Rudoltice.

k) návrh starostky obce vydat obecně 

závaznou vyhlášku o místním poplatku 

za užívání veřejného prostranství, obecně 

závaznou vyhlášku o ochraně nočního klidu 

a regulaci hlučných činností a nařízení obce, 

kterým se vydává tržní řád.

l) informace starostky obce o dosavadní 

spolupráci s advokátem Mgr. Jiřím 

Hrubanem se sídlem v Brně na vyklizování 

nájemních bytů ve vlastnictví obce.

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a) starostku obce k podpisu tohoto 

souhlasného prohlášení (bod 1d) tohoto 

usnesení)

b) starostku a místostarostku obce k podpisu 

této směrnice (bod 1e) tohoto usnesení)

c) starostku obce k podpisu veřejnoprávní 

smlouvy (bod 1f) tohoto usnesení)

d) starostku obce k podpisu směnné 

smlouvy (bod 1g) tohoto usnesení)

e) starostku obce k podpisu smlouvy 

o zřízení věcného břemene (bod 1h) tohoto 

usnesení)

f) starostku oce k podpisu smlouvy 

o dodávce a ochraně postupně předávaných 

údajů katastru nemovitostí (bod 1i) tohoto 

usnesení)

g) starostku obce k podpisu dohody 

o vzájemném vyrovnání (bod 1j) tohoto 

usnesení)
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h) starostku obce k sepisu a podpisu 

dohody o bezplatném užívání části p. p. č. 

417/1 paní M.P. za podmínek uvedených 

v usnesení (bod 1o) tohoto usnesení)

i) pověřuje Stavebně-bytovou komisi ve 

spolupráci se správcem bytového fondu 

k zajištění nového nájemníka. (bod 2h) 

tohoto usnesení)

j) starostku obce vypracováním výše 

uvedených právních předpisů obce. (bod 

2k) tohoto usnesení)

k) starostku obce k předložení návrhu 

smlouvy o právní pomoci obci advokátem 

Mgr. Jiřím Hrubanem, AK Brno. (bod 2l) 

tohoto usnesení)

4) Obecní zastupitelstvo ukládá:

a) všem pracovníkům obecního úřadu 

seznámit se s podmínkami nakládání 

s předávanými daty katastru nemovitostí, 

uvedenými ve Smlouvě o dodávce 

a ochraně postupně předávaných údajů 

katastru nemovitostí v elektronické podobě, 

a bezpodmínečně se jimi řídit. (bod 1i) 

tohoto usnesení)

b) starostce předložit na zasedání 

zastupitelstva obce v měsíci říjnu 2009 

dodatek ke Zřizovací listině ZŠ a MŠ 

Rudoltice. (bod 2e) tohoto usnesení)

c) starostce obce provést úkony dle 

jednotlivých doporučení zpracovatele 

právního auditu. (bod 8a) tohoto usnesení)

d) starostce obce předložit do konce roku 

2009 návrh řešení postupného přechodu 

správy bytového fondu na obec, společnost 

ve vlastnictví obce, popř. na jinou 

správcovskou společnost.

e) Základní a Mateřské škole Rudoltice se 

ukládá vyúčtovat obci Rudoltice poskytnutý 

příspěvek nejpozději do 30. 11. 2009. (bod 

1s) tohoto usnesení)

5) Obecní zastupitelstvo prohlašuje:

a) že Obec Rudoltice na základě písemné 

nabídky ing. P.K. ze dne 15. 9. 2009, 

doručené Obecnímu úřadu v Rudolticích 

dne 22. 9. 2009, nevyužívá svého 

předkupního práva k p.p.č. 4245/38 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna a odmítá tak její 

zpětný odkup Obcí Rudoltice.

6) Obecní zastupitelstvo upozorňuje:

a) současného vlastníka p. p. č. 4245/38 

ing. P.K. na ustanovení čl. VI Kupní smlouvy 

a dohody o zřízení předkupního práva 

ze dne 14. 10. 2008, obsahující další 

ujednání ohledně předkupního práva 

k předmětnému pozemku. (bod 5a) tohoto 

usnesení)

7) Obecní zastupitelstvo uděluje:

a) p. Antonínu Bartošovi se sídlem 

Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas 

s dočasným vyjmutím celé plochy 

pozemku ze zemědělského půdního fondu, 

a to p. p. č. 4387 o výměře 29 422 m2, 

zapsaného u KÚ PK, KP Ústí nad Orlicí na LV 

č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, a to pro účely výstavby 

fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,5 MWp 

– jako stavby dočasné na 30 let;

p. Antonínu Bartošovi se sídlem 

Šumperk, Svatováclavská 20 souhlas 

s územním a stavebním řízením na projekt 

fotovoltaické elektrárny o výkonu 1,5 

MWp na p.p.č. 4387, včetně oplocení 

a vedení kabelu dle přiložené projektové 

dokumentace, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

8) Obecní zastupitelstvo se seznámilo:

a) s Právním auditem (revizí právních 

vztahů) usnesení zastupitelstva obce 

Rudoltice za období 07/2005-07/2007, 

zpracovaného Mgr. Janou Hamplovou, 

advokátkou se sídlem v Mohelnici.

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/29/10/09

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) uzavření Smlouvy o poskytování právní 

pomoci mezi Obcí Rudoltice jako klientem a

Mgr. Jiřím Hrubanem jako advokátem, 

jejímž předmětem je správa, inkasování 

a vymáhání pohledávek klienta z titulu 

dlužného nájemného a dalších pohledávek 

z práv k bytům a agenda vyklizení bytů, 

exekuční a agenda vymáhání místních 

poplatků, a to na dobu neurčitou za 

odměnu a náklady právní pomoci uvedené 

v čl. IV Smlouvy o poskytování právní 

pomoci, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení.

d) vydání Dodatku č. 1 ke Zřizovací listině 

Základní školy a mateřské školy Rudoltice, 

IČ: 61234125, se sídlem Rudoltice čp. 200, 

vydané formou nového plného znění 

usnesením zastupitelstva obce Rudoltice, 

č.j. OZ/28/02/08-1c) ze dne 28. 2. 2008.

e) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě 

o úvěru č. 0324093469 ze dne 

17. 4. 2008 mezi Českou spořitelnou, 

a.s. a příspěvkovou organizací STAVBY 

Rudoltice, jehož předmětem je změna 

způsobu splácení úvěru a datum konečné 

splatnosti úvěru, který je nově tímto 

dodatkem stanoven do 30. 11. 2009 včetně.

f) uzavření Dodatku ke smlouvě 

o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor 

mezi Obcí Rudoltice jako zájemcem 

a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ 

MOZAIKA s.r.o. jako zprostředkovatelem, 

kterým se rozšiřuje seznam nemovitostí 

uvedených v čl. I., a to o byt č. 10 v III. 

nadzemním podlaží domu čp. 261.

g) uzavření Kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávajícím a oprávněným 

z předkupního práva a V.P., bytem 

XXX, a T.K., bytem XXX, jako kupujícími 

a povinnými z předkupního práva, jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4245/13, 

zapsané na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za vzájemně 

ujednanou kupní cenu ve výši 275.330,– Kč.

h) uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi Obcí

Rudoltice jako povinným a VČP net, s.r.o. se 

sídlem Hradec Králové, Pražská třída 485, jako 

oprávněným, jehož předmětem je zřízení 

ve prospěch oprávněného k povinným 

pozemkům, a to p.p.č. 4218/1, 4218/2, 

4218/6, 4218/7, 4218/9, 4218/10, 4218/11, 

4218/12, 4218/13, 4218/14, 4218/15, 4218/16, 

4218/17, 4218/18, 4245/1, 4290, 4291/1, 

4293/1, 4293/5, 4293/8, 4293/10, 4293/11, 

4293/12, 4293/13, 4293/14, 4293/16, 4293/17, 

4293/19, 4293/20, 4216/1, 4216/2, 4217/2 

a 4098, věcného břemene spočívající v právu 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení 

a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami 

a provozováním distribuční soustavy 

a plynovodních přípojek, a to na dobu 

neurčitou za jednorázovou úhradu v celkové 

výši 500,– Kč;
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uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/

2009 mezi M.F., bytem XXX, M.F., bytem 

XXX jako povinným a VČP net, s.r.o. se 

sídlem Hradec Králové, Pražská třída 

485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice 

jako investorem, jehož předmětem 

je zřízení ve prospěch oprávněného 

k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/

15 věcného břemene spočívající v právu 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení 

a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 

se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami a provozováním distribuční 

soustavy a plynovodních přípojek, a to na 

dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 

v celkové výši 500,– Kč; 

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi S.K., bytem XXX, jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinným pozemkům, 

a to p.p.č. 4293/19 a 4293/20 věcného 

břemene spočívající v právu zřídit 

a provozovat plynárenské zařízení a právu 

vstupovat a vjíždět v souvislosti se 

zřízením, stavebními úpravami, opravami 

a provozováním distribuční soustavy 

a plynovodních přípojek, a to na dobu 

neurčitou za jednorázovou úhradu 

v celkové výši 500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi J. a E. K., oba bytem XXX, jako 

povinným a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec 

Králové, Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4218/9 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi M.K., bytem XXX, jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4293/18 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi M.N., bytem XXX, R.N., bytem 

XXX, jako povinným a VČP net, s.r.o. se 

sídlem Hradec Králové, Pražská třída 

485, jako oprávněným a Obcí Rudoltice 

jako investorem, jehož předmětem 

je zřízení ve prospěch oprávněného 

k povinnému pozemku, a to p.p.č. 4293/9 

věcného břemene spočívající v právu 

zřídit a provozovat plynárenské zařízení 

a právu vstupovat a vjíždět v souvislosti 

se zřízením, stavebními úpravami, 

opravami a provozováním distribuční 

soustavy a plynovodních přípojek, a to na 

dobu neurčitou za jednorázovou úhradu 

v celkové výši 500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi P.Ř-, bytem XXX jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4218/8 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi P.S., bytem XXX, jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4218/3 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi J.S., bytem XXX, jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4218/4 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi Č.Š., bytem XXX, jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4218/5 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč;

uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. Net/OSNM/520-520-10/2009 

mezi ing. L.V., bytem XXX, jako povinným 

a VČP net, s.r.o. se sídlem Hradec Králové, 

Pražská třída 485, jako oprávněným 

a Obcí Rudoltice jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení ve prospěch 

oprávněného k povinnému pozemku, a to 

p.p.č. 4293/6 věcného břemene spočívající 

v právu zřídit a provozovat plynárenské 

zařízení a právu vstupovat a vjíždět 

v souvislosti se zřízením, stavebními 

úpravami, opravami a provozováním 

distribuční soustavy a plynovodních 

přípojek, a to na dobu neurčitou za 

jednorázovou úhradu v celkové výši 

500,– Kč.

i) Dodatek č. 6 k Obecně závazné 

vyhlášce obce Rudoltice č. 2/2001, 

o místním poplatku za provoz systému 

shromažďování, sběru, přepravy, třídění, 

využívání a odstraňování komunálního 

odpadu, kterým s účinností od 1. 1. 2010 

dochází ke změně čl. 3, a to sazby poplatku 

pro poplatníka podle čl. 2 písm. a) a b) 

vyhlášky a činí 350,– Kč.

j) uzavření Dodatku č. 7 Nájemní smlouvy 

ze dne 29. 6. 2006 mezi společností EKOLA 

České Libchavy, s.r.o. jako pronajímatelem 

a Obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož 

předmětem je specifi kace pronajímaných 

odpadových nádob a cena za jejich 

pronájem.
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Výlet a drakiáda. Fota: ZŠ MŠ Rudoltice

Od podzimního stmívání 
k adventnímu zpívání.

Každé ráno mě vítají dětské tváře, 
prozářené úsměvem. Každé ráno, už 
třetí měsíc. Pohladím je očima, v duchu 
je obejmu a vím, že mě čeká další 
radostný den.

Jak ten čas letí. Ještě nedávno hladil vánek 

chladnoucí vody rybníků, z mechu vykukovaly 

zvědavě hlavičky hříbků a večerní stmívání halil 

zlatý soumrak hřejivých paprsků. A bylo září 

a první školní den. Patnáct prvňáčků, plných 

očekávání, usedlo do nových školních lavic. 

Jejich zpěv se rozezněl třídou. A zní stále. Každé 

ráno se vítáme i loučíme s písničkou na rtech. 

Hry s písní, rytmem, slovy i pastelkami nás 

provází celým dnem. Pracujeme ve skupinách 

i samostatně, každý na svém úkolu. Učíme 

se vzájemně si pomáhat a respektovat jeden 

druhého. Prostě si to užíváme. Někdy je to zá-

bava, ale někdy je to i dřina. Jak si děti zpívají. 

Jejich výroky mě stále znovu a znovu dostávají: 

„Nevzdávej to, ty to zvládneš.....A paní učitelko, 

ještě jsme se nepozdravili. A my přece musíme 

zpívat, když jsme hudební třída......“ Jsou prostě 

kouzelní. Velké poděkování patří rodičům, 

kteří nám svým pozitivním přístupem velice 

pomáhají.

Ale „Rudoltická školička“ nejsou jenom prvňáč-

ci. Je to 51 dětí z mateřské školy a 54 dětí ze 

základní školy od prvního do pátého ročníku. 

A právě těchto 54 dětí vyrazilo hned v prvním 

týdnu školní docházky na již tradiční seznamo-

vací výlet.

Pěkně tento den popisuje Daniel Urban, žák 5. 

ročníku: „Školní rok jsme zahájili seznamovacím 

cyklovýletem. Jela celá škola a nikomu se nic 

nestalo. Vydali jsme se do Dolního Třešňovce 

do psího útulku. Jízda na kolech nám rychle 

uběhla. Prvňáčci byli moc šikovní a celou cestu 

statečně šlapali. Pejskům jsme přivezli různé 

pamlsky a zažili jsme s nimi mnoho hezkých 

chvil. Také oni snad byli šťastní. V každém přípa-

dě si pochutnali. Byl to moc krásný výlet.“ 

Naše děti mají opravdu jiskru v těle a spor-

tovního ducha. Žádné závody se bez nich 

neobejdou.

9. září bylo pěkné slunečné odpoledne a v Lan-

škrouně se konal „19. ročník cyklistických závo-

dů u haly B. Modrého“. Za naši školu nastoupilo 

na start 22 odvážných závodníků od těch 

nejmenších předškoláčků až po páťáky. Všech-

ny děti ukázaly, že jsou bojovníci a výborní 

cyklisté. Skvělých výsledků jsme dosáhli i díky 

bezvadnému publiku rodičů.

Na kolech vyrazily naše děti i do Damníkova na 

již tradiční „Damníkovský trojboj“ (skok daleký, 

hod kriketovým míčkem, běh na 60 metrů). 

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

Závodů se zúčastnilo 11 sportovců z naší školy. 

Všem dětem patří veliká pochvala za sportovní 

reprezentaci školy.

Atletických závodů jsme se zúčastnili také 7. 

října. Podzimní sluníčko hřálo a v Lanškrouně 

se konal „Běh do sjezdovky“. Naši závodníci si 

přivezli dvě cenné medaile.

Pokaždé, když se podívám do dětských očí, vi-

dím v nich nejen radost z úspěchu, ale i hrdost 

rudoltických dětí...... „Společně my zvládnem 

víc, vždyť jsme děti z Rudoltic.“ Pokaždé, když 

uslyším z dětských úst závěrečná slova naší 

školní hymny, malinko mě zamrazí. Škola není 

pro děti jen místem, kam se chodí vzdělávat, 

ale je pro ně místem radostného setkávání 

a vzájemného soužití. Kolik tepla jim škola dá, 

záleží jen na tom, na kolik my dospělí budeme 

hořet a zapalovat. Snad se nám to i trochu daří. 

Snad pro ně naše škola zůstane ještě dlouho 

místem, na které budou rádi vzpomínat a vra-

cet se. A ten plamínek v srdci ponesou dál. Za-

hřálo mě, když jsem slyšela, že naši bývalí páťáci 

zpívali jak na Vítání občánků, tak na Adventním 

koncertu.

Narození děťátka je vždy radostnou událostí 

a tak i naše děti přišly přivítat nové občánky 

Rudoltic a svými hlásky potěšit rodiče malých 

ratolestí. Program s dětmi připravily paní učitel-

ky Dana Moravcová a Stáňa Vávrová. Přejeme 

všem dětem mnoho lásky, radosti, tepla a jis-

toty domova.

„Dne 20. 9. 2009 uvítali žáci ZŠ a MŠ z Rudoltic 

17 nových občánků naší stále se rozrůstající 

obce. Program prostřednictvím básní obohatili 

v první části žáci z mateřské školy pod vedením 

paní učitelky Dany Moravcové. Druhou část 

tvořily písně odzpívané současnými i bývalými 

žáky základní školy pod vedením paní učitelky 

Stáni Vávrové. Velký dík patří všem dětem, které 

i přesto, že byla krásná zářijová neděle, přišly 

slavnostně uvítat naše miminka.“ Stanislava 

Vávrová, DiS.

„Po svaté Tereze mráz po střechách leze.“ Říjen 

přináší podzimní zádumčivost, ranní mlhy 

a mrazíky. Příroda, jak rozmarná dívka, odhazu-

je postupně pestrobarevný šat, utkaný z pod-

zimních odstínů červené, žluté, hnědé i zelené 

a pomalu se ohlíží po zářivé bílé. Husté polštáře 

bílé mlhy se převalují krajem a sem tam i nějaká 

vločka pohrozí, že se vlády ujme Sněhová krá-

lovna. Nás čekala „Drakiáda“ a tak jsme trochu 

přemýšleli, jestli budeme pouštět draky nebo 

válet sněhuláky.

Nakonec to přece jenom vyhráli draci a dětí, 

které si přišly se svými rodiči zasoutěžit, bylo 

dokonce 45, jak píše paní Brýdlová: „V sobotu 

odpoledne nad fotbalovým hřištěm v Rudol-

ticích létali pestrobarevní draci různých tvarů 

a velikostí. Základní a mateřská škola pořádala 

již 5. ročník této podzimní soutěže pro děti 

a vlastně i pro rodiče.
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k) uzavření Dodatku č. 7 Smlouvy o dílo 

na služby spojené s tříděním odpadu ze 

dne 24. 3. 2003 mezi společností EKOLA 

České Libchavy, s.r.o. jako zhotovitelem 

a Obcí Rudoltice jako objednatelem, 

jehož předmětem je specifikace stanovišť 

sběrných nádob na jednotlivé druhy 

odpadů včetně ceny za služby platné pro 

rok 2009.

l) odpisový plán příspěvkové organizace 

ZŠ a MŠ Rudoltice, týkající se zahradních 

prvků, pořízených dne 16. 10. 2008, který 

je nedílnou součástí tohoto usnesení.

m) Rozpočtové opatření Pardubického 

kraje č. 195, kterým je Obci Rudoltice dle 

„Zásad o poskytování finančních podpor 

na hospodaření v lesích z rozpočtu 

Pardubického kraje a způsobu jejich 

využití“ poskytnuta účelová neinvestiční 

dotace ve výši 174 000 Kč na Obnovu 

a výchovu porostů.

n) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice 

č. 5/2009, navazující na Rozpočtové 

opatření Pardubického kraje č. 195 

ohledně poskytnutí dotace na obnovu 

a výchovu porostů – lesní hospodářství 

ve výši 174.000,– Kč.

o) výplatu částky 5.000,– Kč z rozpočtu 

obce daného kalendářního roku každému 

žákovi, resp. zákonnému zástupci 

žáka, který absolvuje celý školní rok 

v Základní škole v Rudolticích, a to na 

základě předloženého písemného výčtu 

jednotlivých žáků ředitelkou Základní 

školy a mateřské školy Rudoltice na 

konci každého školního roku, to vše 

za předpokladu, že ke dni výplaty 

této částky nebudou zákonní zástupci 

žáka včetně žáka samotného vůči obci 

v postavení dlužníka. Nárok na výplatu 

částky 5.000,– Kč zaniká bez náhrady 

i v případě, kdy bude případný dluh 

uvedených osob vůči obci uhrazen po 

rozhodném dni výplaty částky 5.000,– Kč, 

stanovený předem obcí.

p) zadání studie na rekonstrukci 

tělocvičny a přilehlých prostor v budově 

Obecního úřadu v Rudolticích.

q) podání žádosti o úplatný převod p.p.č. 

549/1, 3171/1 a 4217/3 ve vlastnictví 

státu do vlastnictví Obce Rudoltice, 

zapsaných na LV 10002 u Katastrálního 

úřadu pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 

Orlicí pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

r) příspěvkové organizaci zřízené obcí 

Základní škola a mateřská škola Rudoltice 

možnost čerpání finančních prostředků 

v roce 2009 do maximální výše 

50.000,– Kč z Fondu rozvoje investičního 

majetku, který příspěvková organizace 

vytváří k financování svých investičních 

potřeb, a to za účelem oprav a udržování 

majetku Základní školy a mateřské školy 

Rudoltice.

s) změnu konání veřejných zasedání 

zastupitelstva obce ze současných 20.00 

hod. na 19.00 hod., počínaje měsícem 

listopad 2009.

2) Obecní zastupitelstvo bere na 

vědomí:

a) podané stížnosti a jejich postup řešení

b) informace starostky obce o své 

činnosti týkající se chodu obce

c) informace starostky obce o stavu 

soudních řízení, vedených Obcí Rudoltice 

o vyklizení bytu z důvodu vlastnictví 

či spoluvlastnictví nemovitosti určené 

k bydlení na straně nájemníka nebo 

osoby v bytě bydlící ke dni uzavření 

nájemní smlouvy.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

informace starostky obce o stavu 

soudních řízení, vedených společností 

VISION Rudoltice s.r.o. a příspěvkovou 

organizací STAVBY Rudoltice ohledně 

cílových odměn vyplacených v červnu 

2008 na základě usnesení bývalého 

starosty obce ze dne 31. 12. 2007. 

d) Rozhodnutí Krajského úřadu 

Pardubického kraje, č.j. KrÚ 50900/2009 

ze dne 13. 10. 2009, kterým byl udělen 

souhlas s uzavřením veřejnoprávní 

smlouvy č. 1/2009 mezi Městem 

Lanškroun a Obcí Rudoltice, jejímž 

předmětem je úprava vzájemných 

vztahů, práv a povinností smluvních stran 

při výkonu sjednaných činností obecní 

policie na území obce Rudoltice, která 

obecní policii nezřídila.

e) dílčí přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za období od 1. 1. 2009 do 

8. 10 2009, provedené Krajským úřadem 

Pardubického kraje se závěrem, že 

při dílčím přezkoumání hospodaření 

obce Rudoltice nebyly zjištěny chyby 

a nedostatky. 

f ) kontrolu použití finanční podpory 

na hospodaření v lesích pro rok 2009 

podle Zásad poskytování finančních 

podpor na hospodaření v lesích 

z rozpočtu Pardubického kraje 

a způsobu jejich využití na roky 2007-

2013 v celkovém objemu 56.100,– Kč, 

provedenou Odborem životního 

prostředí a zemědělství Krajského úřadu 

Pardubického kraje dne 15. 10. 2009 

v lesních porostech ve vlastnictví obce 

Rudoltice, a to bez připomínek.

 

g) kontrolu České inspekce životního 

prostředí, Oblastního inspektorátu 

Hradec Králové, provedenou dne 

15. 10. 2009 na lesním majetku obce 

Rudoltice, jejímž předmětem bylo 

dodržování platných zákonných předpisů 

v ochraně lesa a plnění funkcí lesů jako 

složky životního prostředí na lesním 

majetku obce Rudoltice se závěrečným 

konstatováním, že při kontrole nebyly 

zjištěny nedostatky ani porušení předpisů 

na úseku ochrany lesa. 

h) zrušení žádosti o bezúplatné 

užívání p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, podané p. M. P. v písemné 

podobě dne 13. 10. 2009.

i) výpověď z nájmu bytu, podanou p. J. 

K. z bytu č. 4 v domě čp. 610 dne 14. 10. 

2009.

j) informace k zákonu č. 362/2009 

Sb., kterým se mění některé zákony 

v souvislosti s návrhem zákona o státním 

rozpočtu ČR na rok 2010, v oblasti 

majetkových daní.

k) informaci starostky o možnosti 

pořízení webových kamer pro 

monitorování jednotlivých částí obce 

včetně hrubých cenových relací, 

sdělených specializovanou firmou.

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a) Starostku obce k podpisu Smlouvy 

o poskytování právní pomoci; bod 1) 

písm. c)

b) Statutárního zástupce příspěvkové 

organizace Oldřicha Rezka k podpisu 

Dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru; bod 1) 

písm. e)

c) Starostku obce k podpisu Dodatku ke 

smlouvě o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či 

nebytových prostor; bod 1) písm. f )

d) Starostku obce k podpisu Kupní 

smlouvy a smlouvy o věcném 

předkupním právu; bod 1) písm. g)

e) Starostku obce k podpisu 11 Smluv 

o zřízení věcného břemene; bod 1) písm. 

h)

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Vítr moc nefoukal a tatínkové a maminky po-

máhali svým ratolestem při startu, aby se drak 

dostal do větší výšky. Několikrát došlo ke kolizi 

dvou draků, kteří si překřížili letovou dráhu 

a tím pádem letěli ihned střemhlav dolů na 

zem. Po zkušebních letech byla zahájena sou-

těž ve třech kategoriích. Po hřišti se běhalo tam 

i zpět, buď s větší, či menší úspěšností a snahou 

udržet draka co nejdéle ve vzduchu.“

 Předposlední říjnový týden byl opravdu bohatý 

na události. Tolik zážitků! Ani jsme všechno ne-

stihli nakreslit. A učit se? Těžko. I když otázkou 

stále zůstává, co je učení. My jsme to pojali hra-

vě, takže výsledek byl nakonec pozitivní a zisk 

veliký. V úterý tedy přijel cirkus a ve čtvrtek 

jsme si mohli dokonce zazpívat s hudebním 

skladatelem J. Uhlířem. Blíže o tom paní učitel-

ka Kolářová a Hejkrlíková. „Kdo by tušil, že naši 

mateřskou a základní školu navštíví malý cirkus. 

Mohli jsme zhlédnout žonglování s různými 

předměty, balancování s noži a malou zvířecí 

estrádu.“ Marcela Kolářová, DiS.

„Čtvrteční dopoledne bylo pro všechny děti 

naší školy zpestřením v jejich každodenním 

vyučování.

Vydali jsme se za kulturou do lanškrounského 

zámku. Ráno jsme si trochu přivstali a vypravili 

se autobusem na hudební představení „Hodi-

na zpívání – zkoušení“ J. Uhlíře. Děti tak měly 

možnost vidět na vlastní oči tohoto známého 

hudebního skladatele, zpěváka a klavíristu, 

poslechnout si jeho nejznámější písničky, 

společně s ním si zazpívat a také se aktivně do 

představení zapojovat.“ Mgr. Jana Hejkrlíková

 A než bys řekl švec, jak se říká, přišel listopad. 

Fijů fí. Kvílí si vítr v korunách stromů, které 

už touží po bílé peřině. Je to tak. „Na svatého 

Martina bývá bílá peřina.“ „Na svatého Martínka 

bývá bílá peřinka, bývá bílá peřinka. Na svatého 

Martínečka bývá bílá peřinečka, bývá bílá peři-

nečka na svatého Martínečka“, volají děti a sníh 

nikde. Ale protože my se jen tak nedáme, tak si 

aspoň zpíváme. Školou opět zní vánoční koledy 

a písně. A k tomu nějaké ty vařečky a všechno, 

na co se dá hrát. Čeká nás Adventní koncert 

v kostele a rozsvícení vánočního stromečku. 

Dětské oči září plny očekávání a radostí nad 

přicházejícími vánočními svátky. Je nám spolu 

pěkně a veselo. A to je to hlavní. A že si to děti 

užívaly, bylo poznat podle toho, s jakým nad-

šením a radostí hrály a zpívaly na Adventním 

koncertu.

Blíže o vystoupení našich dětí píše paní Bc.Ur-

banová, maminka našeho Dana z páté třídy: 

„Rozsvícení vánočního stromečku se stalo už 

tradicí, na kterou se těší nejenom děti, ale i do-

spělí. Vánoční koncert se pořádal v rudoltickém 

kostele sv. Petra a Pavla. Na každého, kdo vešel, 

dýchlo kouzlo Vánoc. Děti z Mateřské školy 

Pokračování ze strany 23

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

a základní školy v Rudolticích měly připravený 

program, bohatý na vánoční koledy, písničky 

i zvyky. Velké díky patří i pedagogům, kteří pro-

gram sestavili a s dětmi nacvičili. Děkujeme za 

krásný umělecký zážitek a navození atmosféry 

klidu, pohody a štěstí.“ 

Už brzy se zahrada pokryje sněhem a stromy 

se oblečou do bílého. Přijdou Vánoce a s nimi 

všechno, co k nim patří. Kéž září dětskou ra-

dostí, která nás bude provázet po celý příští rok. 

Děkujeme Vám za Vaši důvěru a vzájemnou 

spolupráci.

Uviděla jsem, jak si poskočilo dítě, a uložila si to 

do paměti a přivoněla srdcem. Že si poskočilo, 

že se usmálo a s popěvkem na rtech běželo dál. 

A začal další nový den.

Za kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice 
Mgr. Světla Hamalová,

speciální pedagog a logoped

Advent je dobou ticha, spočinutí, ale i naděje a radostného očekávání. 

Advent je klid a mír v nás.

Tichounká písnička krajinou zní. Lehounce, jak spadlý sníh.

Ježíšek v jesličkách sladce si sní o lásce, kde zní jen smích.

S vánoční pohádkou půjdeme spát. Na víčka slétne nám sen.

Zítra zas budem si zpívat a hrát, s radostí prožijem den.

Život je překrásný, když můžem být šťastni, když úsměv na tváři máš.

Dávám vám dlaň svoji, chyťte ji pevněji a celý svět bude náš.

Adventní koncert. Fota: M. Macháčková
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f ) Starostku a místostarostku obce 

k podpisu dodatku č. 6 k Obecně závazné 

vyhlášce obce Rudoltice č. 2/2001; bod 1) 

písm. i)

g) Starostku obce k podpisu Dodatku č. 7 

Nájemní smlouvy ze dne 29. 6. 2009; bod 

1) písm. j)

 

h) Starosku obce k podpisu Dodatku 

č. 7 Smlouvy o dílo na služby spojené 

s tříděním odpadu ze dne 24. 3. 2009; 

bod 1) písm. k)

i) Zadáním studie společnost VISION 

Rudoltice, s. r. o.; bod 1) písm. p) 

j) Stavebně – bytovou komisi ve 

spolupráci se správcem bytového fondu 

k zajištění nového nájemníka; bod 2) 

písm. i)

4) Obecní zastupitelstvo ukládá:

a) Obecnímu úřadu povinnost vyvěsit 

Dodatek č. 6 k OZV na úřední desce 

obecního úřadu v souladu se zák. č. 

128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení); 

bod 1) písm. i)

b) Obecnímu úřadu vyzvat dosavadního 

uživatele p. p. č. 417/1 v k. ú. Rudoltice u 

Lanškrouna p. Z. T. k uvedení pozemkové 

parcely do původního stavu a předání 

zpět vlastníků, tj. Obci Rudoltice; bod 2) 

písm. h)

c) Obecnímu úřadu uvědomit o této 

skutečnosti Finanční úřad v Ústí nad 

Orlicí, a to nejpozději do 12. 11. 2009; 

bod 2) písm. j)

5) Obecní zastupitelstvo prohlašuje:

a) že Obec Rudoltice na základě písemné 

nabídky CITIC-MARMES BICYCLE CZ, 

s.r.o. ze dne 20. 10. 2009, doručené 

Obecnímu úřadu v Rudolticích dne 22. 

10. 2009, nevyužívá svého předkupního 

práva k p. p. č. 4216/5 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna a odmítá tak její zpětný 

odkup Obcí Rudoltice;

6) Obecní zastupitelstvo upozorňuje:

a) současného vlastníka p.p.č. 4216/

5 CITIC-MARMES BICYCLE CZ, s.r.o. 

na ustanovení čl. VI Kupní smlouvy 

a dohody o zřízení předkupního práva 

ze dne 18. 7. 2007, obsahující další 

ujednání ohledně předkupního práva 

k předmětnému pozemku;?

7) Obecní zastupitelstvo mění:

a) dosavadní podmínky výplat 5.000,– Kč 

z rozpočtu obce; bod 1) písm. o)

8) Obecní zastupitelstvo rozhodlo:

a) tom, že nebude s účinností od 

1. 1. 2010 vydávat obecně závaznou 

vyhlášku, kterou zruší, změní nebo 

stanoví koeficient dle ustanovení § 

4 odst. 1 písm. v), § 6,11 a 12, popř. 

aktivuje nebo zruší osvobození dle § 

4 odst. 1 písm. v) zák. č. 338/1992 Sb., 

o dani z nemovitostí, ve znění pozdějších 

předpisů; bod 2) písm. k)

9) Obecní zastupitelstvo revokuje:

a) své usnesení, č.j. OZ/24/09/09 pod 

body 1o) a 3h), týkající se schválení 

bezplatného užívání p.p.č. 417/1 

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna p. Marií 

Provazníkovou; bod 2) písm. h)

USNESENÍ OBECNÍHO 
ZASTUPITELSTVA Č. OZ/20/11/09

1) Obecní zastupitelstvo schvaluje:

a) program jednání

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) právní úkon zpětvzetí podaných 

správních žalob ve věci nařízeného 

odvodu do státního rozpočtu a předpisu 

penále.

Zastupitelstvo obce schvaluje, aby 

v případě, že v dalších fázích kontroly 

poskytnutých dotací bude opět žádán 

odvod dotací zpět do státního rozpočtu 

a penále bylo postupováno obdobným 

způsobem právní obrany

2) Obecní zastupitelstvo bere na 

vědomí:

a) Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 

9. 11. 2009, č. j. 43/68 094/2009-434.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

Rozhodnutí Ministerstva financí ze dne 9. 

11. 2009,

č.j. 43/72 767/2009-434.

Zastupitelstvo obce bere na vědomí 

výsledek právní obrany obce ve věci 

nařízeného odvodu do státního rozpočtu 

a předpisu penále (Příloha č. 1, která je 

součástí zápisu ZO, včetně zprávy právní 

zástupkyně obce k této právní obraně 

(Příloha č. 2, která je součástí zápisu ze 

zasedání ZO).

3) Obecní zastupitelstvo pověřuje:

a) starostku obce sepsáním poděkování 

ministru financí panu Eduardu Janotovi 

za jeho pragmatický a odpovědný přístup 

k výkonu samosprávy obce Rudoltice 

a akceptování věcných důvodů žádosti 

o prominutí.; obdobně příslušným 

pracovníkům ministerstva.

Zastupitelstvo obce pověřuje starostku 

obce, aby sdělila Finančnímu úřadu, 

že částka 680.400,– Kč bude uhrazena 

z rozpočtu obce roku 2010 a že správní 

žaloby budou staženy

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 

KONTAKTNÍ 
SPOJENÍ

OBECNÍ ÚŘAD V RUDOLTICÍCH, 
RUDOLTICE ČP. 95, 561 25 

tel./fax: 465 323 124

e-mail: ou@rudoltice.cz 

michaela.zvarova@rudoltice.cz

petra.sustrova@rudoltice.cz

jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

STAROSTKA OBCE:

tel.: 463 351 552

mob. telefon: 776 023 736

e-mail: bartlova@ow.cz 

lenka.bartlova@rudoltice.cz

www.rudoltice.cz
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PROSINCOVÉ SETKÁNÍ KLUBU 
DŮCHODCŮ
Členové klubu rudoltických důchodců na začátku posledního setkání před 

vánočními svátky uctili minutou ticha dvě své nedávno zemřelé členky, 

potom byly probrány plány na příští rok, ochutnávalo se výborné cukroví, 

perníková chaloupka ozdobila stůl.

Se zájmem si všichni poslechli i novinky ze Zámečku, plány činností a akcí na 

Zámečku chystané na příští rok i co vše se zatím podařilo zajistit na Masopustní 

veselici 6. 2., kterou příští rok poprvé plánuje obecní úřad.

Proběhlo také losování v tombole a každý obdržel nějakou maličkost jako 

dárek k Vánocům. 

Krasava Šerkopová

Ve středu dne 9. 12. 2009 navštívil naši obec redaktor Českého rozhlasu Pardubice – Filip Novotný, který zde natočil jeden z dalších dílů 

rozhlasového Posvícení, který můžete poslouchat již více než tři roky na vlnách Českého rozhlasu...

Nalaďte si Český rozhlas Pardubice v neděli, dne 20.12.2009 v pravé poledne (repríza hned v úterý v 19.00 hod.). V rozhlasovém Posvícení totiž 

tentokrát uslyšíte o naší obci. Z úst p. uč. Heleny Filípkové se dozvíme o činnosti ZŠ a MŠ Rudoltice, paní Lída Jónová pohovoří o naší oblíbené 

taneční dětské skupině Sedmikrásky, se kterou jsme si s panem redaktorem i zatančili. Zdeněk Tribula přiblíží činnost TJ Sokol Rudoltice a v ne-

poslední řadě nás kastelánka paní Krasava Šerkopová provede historií i současností Nového Zámku u Lanškrouna. Na celém pořadu však jsou 

nejkouzelnější naše děti, které nám zazpívaly, zatančily, ale kterým pan redaktor také položil i pár otázek....

Lenka Bártlová 

Více informací o rozhlasovém Posvícení naleznete na www.rozhlas.cz/pardubice. Více fotografi í na www.rudoltice.cz.

ROZHLASOVÉ POSVÍCENÍ



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

STATISTIKA HLASOVÁNÍ ZASTUPITELŮ V ROCE 2009

zastupitelé leden únor březen duben

pro proti
zdržel 

se
pro proti

zdržel 
se

pro proti
zdržel 

se
pro proti

zdržel 
se

Bártlová Lenka 42 --- --- 4 --- --- 56 1 --- 26 --- ---

Kohoutová Erika 42 --- --- 4 --- --- 55 2 --- 26 --- ---

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rezek Oldřich 42 --- --- 4 --- --- 55 1 1 26 --- ---

Řehoř Ladislav 42 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Skalický Tomáš --- --- --- --- --- --- 20 1 1 15 --- 3

Stránská Iva 42 --- --- 4 --- --- 55 2 --- 21 --- ---

Žáček Daniel 42 --- --- 4 --- --- 55 1 1 26 --- ---

zastupitelé květen červen červenec srpen

pro proti
zdržel 

se
pro proti

zdržel 
se

pro proti
zdržel 

se
pro proti

zdržel 
se

Bártlová Lenka 20 --- --- 27 1 --- 32 --- --- 21 1 ---

Kohoutová Erika 20 --- --- 27 1 --- 32 --- --- 21 1 ---

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rezek Oldřich 20 --- --- 27 1 --- 32 --- --- 21 1 ---

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Skalický Tomáš 17 --- 3 24 1 3 28 4 --- 19 1 2

Stránská Iva 20 --- --- 27 1 --- 32 --- --- 21 1 ---

Žáček Daniel 20 --- --- 27 --- 1 32 --- --- 21 1 ---

zastupitelé září říjen listopad SOUHRN r. 2009

pro proti
zdržel 

se
pro proti

zdržel 
se

pro proti
zdržel 

se
pro proti

zdržel 
se

Bártlová Lenka 32 --- --- 31 --- --- 4 --- --- 295 3 0

Kohoutová Erika 32 --- --- 31 --- --- 4 --- --- 294 4 0

Kolomý Oldřich, RNDr. --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

Rezek Oldřich 32 --- --- 31 --- --- 4 --- --- 294 3 1

Řehoř Ladislav --- --- --- --- --- --- --- --- --- 42 --- ---

Skalický Tomáš 27 2 3 31 --- --- 4 --- --- 185 9 15

Stránská Iva 32 --- --- 31 --- --- 4 --- --- 289 4 0

Žáček Daniel 32 --- --- 31 --- --- 4 --- --- 294 2 2

USNESENÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA 
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Otec Ferdinanda Stanglera z Rudoltic č. 
114 vyprávěl, že v r. 1700 u stavby Nového 
zámku stála kantýna. Sloužila povozníkům 
na cestě jako místo odpočinku. Důkaz 
o provozu této kantýny podává následující 
příběh:

2. května r. 1703 Georg Raab z Rudoltic na tom-

to místě vedl spor se svými svědky Franzem Ja-

nischem, Lorenzem Leschingerem a Wenzelem 

Fiedlerem s Georgem Richterem, rychtářem 

z Prklišova a Egydi Pirklem. Rychtář Andreas 

Schmied ze Svojanova a Adam Leschinger z Pr-

klišova museli soudním vyrovnáním za vzájem-

nou potupu zaplatit pokutu 20 kop krejcarů, což 

je zaznamenáno ve staré německé rudoltické 

místní kronice.

Také další příhoda se odehrála v kantýně 

a v boudě s okny. Tam zpracovávali kameníci 

pískovcové bloky z moletínského kamenolo-

mu. Velký počet koní s povozy sem obtížně 

dovážel kamenné bloky a formani si stěžovali 

na obtížnost dopravy a jejich vyplácení Jeho 

knížecí Jasnosti. Bylo zde nutno zřídit hospodu, 

neboť dělníci pocházeli nejen z blízkého, ale i z 

dalekého okolí.

Kupní smlouva

1// Jmenovaný lanškrounský úřad prodává Jo-

hanu Meixnerovi i jeho dědicům tuto šenkovnu 

se všemi právy a výhradním právem a to ode 

dneška, pro použití a trvání se vším se nachá-

zejícím inventářem k volnému užití nastálo jako 

majetek.

Bylo ověřeno hraběcím úřadem posledního 

prosince /31.12./ 1753

2/ Johann Meixner je zadlužen, musí zaplatit 

kupní cenu 120 guldenů rýnských, a sice polo-

vinu hned a druhou polovinu koncem března 

tohoto roku určeným daňovým příspěvkem.

Patronátní peníze, peníze robotníků a daň 

z majetku a pozemků musí zaplatit v půlročních 

splátkách fi nanční pokladně. Zaplacení daní 

nabývá platnosti 1. 1. 1754.

3/ Bude předáno Johanu Meixnerovi přibližně 

39 jařmů /1 jho-1/4 ha – 34 arů/ 39 x 34 =1326 

arůod 5 rudoltických sedláků, kteří věnovali pole 

pro stavbu Nového zámku.

Knížecí Jasnosti musí zaplatit tyto poplatky 

z místních daní.

Jeho Jasnosti se milostivě ponechává za tato 

pole roční úrok 15 krejcarů.

4/ Kupec bude zavázán k čepování vína a piva 

z důvodu nezbytnosti odvádět daně, právě tak 

kupovat pálenku z lanškrounského zámeckého 

pivovaru a palíren.Je tím zavázán dodržovat 

pod přímou pokutou a zodpovědností.Z hos-

pod se nesmělo prodávat žádné pivo v sudech 

jinak hrozilo vrácení ve výši kupní ceny.

Hospodský nesměl odebírat nebo čepovat pivo 

odjinud, musel se zásobovat vždy panským 

pivem a pálenkou a musel zaplatit sládkovi 

obyčejně poplatek za vaření piva.

Byl povinen také zajistit robotníkům a lidem, 

kteří v panských záležitostech zde přenocovali 

v poledne oběd.

Dále hospodský si ponechal zaplacení za obsta-

rání koní / ustájení /.

5/ Kupující a dědic tohoto majetku – šenkov-

ního domu – byli úřadem chráněni v různých 

záležitostech. Výjimkou byly dosavadní úřední 

poplatky, ročně 2 guldeny 30 krejcarů, také 

úřednímu písaři, dále zadlužení pořadatelé hud-

by, daně za maso a tabák.

Musely se sebrat daně v době turecké války 

a jiné zemské daně – bylo povinné pro kupující 

toto nést a zaplatit. Vedle toho poplatky na kos-

tel – faře – poště a škole.

Nikdo nebyl vyloučen z placení těchto daní.

Jako doklad byly vystaveny pravdivé 2 sou-

hlasné kupní smlouvy, na obou stranách řádně 

podepsané. Jedna vyhotovená smlouva byla 

uschována v kanceláři úřadu a druhá byla kupci 

vyvěšena v knihkupectví.

 Gedenkbuch Gemeinde Rudelsdorf

 Okresní archiv Ústí nad Orlicí

Příslušní majitelé museli dodávat do šenku 

vrchnostenské pivo a aby zvýšili odbyt, pořádali 

taneční zábavy.

Již 9. dubna 1758 byl tento pivní šenk dále 

prodán za 119 rýnských Mathesu Janischovi 

a 5. srpna 1789 pouze za 95 rýnských Antonu 

Steinerovi.

Za posledního jmenovaného byl proveden pře-

sun koncese do Rudoltic na dům čp. 133, kde 

je provozována za jiných podmínek dodnes. 

Zámecký výčep, který byl zjevně málo výnosný, 

byl vrchností získán nazpět, bývalá kantýna 

ukončila činnost a knížecí vlastnictví bylo nově 

uspořádáno.

Novou existenci zahájila zámecká věž v roce 

1801, když byla ve spodních místnostech zří-

zena pivní šenkovna knížecího pivovaru. Aby 

stoupl její význam, byla v 1. patře ještě založena 

tančírna.

Při návštěvě knížete Aloise z Liechtensteina 

v roce 1802 byla učiněna opatření k trvalému 

zachování zbytků zámku.

Pivovarský pivní šenk byl obstaráván vlastními 

číšníky, kteří pocházeli z Rudoltic nebo z Lan-

škrouna.

Vnější vzhled výletního místa nebyl ničím přitaž-

livý. Ještě v roce 1874 byl park prázdný, sklepní 

prostory byly otevřené a 2. a 3. poschodí budo-

vy byla propadlá.

Očividný rozmach zaznamenalo pohostinství 

teprve za pronájemce Theodora Bleicha a poz-

ději za jeho vdovy kolem r. 1880. Pivovarská 

správa mu dovolila rozdělení velké místnosti 

v přízemí příčnou zdí a stropem do běžné výšky, 

nové parkové cesty, kuželkovou dráhu a taneční 

verandu (na východní straně) aj.

Další vylepšení zde byla dovolena za správce 

majetku Kölbla a pivovarského dozorčího 

Stuchlika od r. 1887, když pronájem převzala 

rodina Kaupových. Tato schopná rodina hos-

tinských se starala o jídlo a pití, jejich „zámecká 

káva“ a „zámecký dort“ se staly až do 40. let po-

jmem pro svou výbornou chuť i jakost.

Wenzel Kasper: Das Landskroner Neuschloss,

Landskron 1940

Marcela Macháčková

OKÉNKO DO HISTORIE  – O PRVNÍ ŠENKOVNĚ V ZÁMECKÉ VĚŽI

Foto: Lanškroun na starých pohlednicích ze sbírky Karla Uhlíře. Lanškroun 2000.
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Správný název „Zámečku“

Kromě konání různých akcí, kterých se 
účastnilo i hodně rudoltických občanů, 
a oprav přízemí navštěvovaly jako 
i v minulých letech Zámeček školní třídy 
se svými učiteli.

Někdy měly děti za úkol přinést předem vyhle-

dané a zpracované informace o Novém zámku.

Některé děti si daly s vyhledáváním velkou práci 

a přinesly pečlivě zpracované údaje i s obrázky, 

za nejlépe zpracované úkoly dostaly i drobnou 

odměnu.

Přinesly také hodně stránek vytisknutých z in-

ternetu, a tak jsem si ověřila, že ještě pořád se 

dá najít v informacích o Zámečku nesprávně 

napsaný název této barokní památky.

Posledního srpna byla ráno tak krásná mlha, 

že mi to nedalo a rychle jsem vyběhla před 6. 

hodinou do kopce, zdolala jsem ještě všech 140 

schodů do věže a vylezla až nahoru do krovů, 

abych mohla z výšky vyfotit, jak bude vycházet 

slunce. Podařilo se tenkrát několik pěkných 

obrázků a jeden jsem také poslala s dalšími 

do soutěže vyhlášené Destinační společností 

Východní Čechy s názvem „Podívejte se na Par-

dubický kraj Vaším objektivem,“ o které jsem se 

dočetla v Lanškrounských listech.

Protože to bylo v době, kdy vrcholily přípravy 

na Mystickou noc, pozapomněla jsem na to, 

a tak jsem byla velmi překvapená, když mi 

přišla zpráva, že se moje fotka umístila mezi 15 

nejlepšími a že mám přijet 5. 10. do pardubické-

ho Klubu 29 na slavnostní předávání cen. Výlet 

do Pardubic byl za krásného počasí příjemný, 

v Klubu 29 už bylo připravené pohoštění a po 

zahájení členem rady Pardubického kraje a ně-

kolika slovech na úvod od zástupce partnera 

soutěže Českého Rozhlasu Pardubice a zástup-

ce pořadatele soutěže Destinační společnosti 

Východní Čechy začalo vyhlašování vítězných 

snímků do 15. místa. Soutěže se účastnilo 45 

autorů, amatérských i profesionálních fotogra-

fů a komise vybírala 15 vítězných snímků cel-

kem ze 450 obrázků zaslaných do soutěže.

Moje překvapení bylo čím dál větší, když pořád 

nebyla na řadě moje fotografi e, myslela jsem, 

že v takové konkurenci jistě bude některá moje 

fotka na některém z posledních míst. Nako-

nec jsem nemohla uvěřit, že se můj snímek 

s názvem „Po sklizni, ranní mlha nad krajinou“ 

umístil na krásném 3. místě. Když jsem snímky 

posílala, ani ve snu by mě nenapadlo, že by 

některý mohl být až takto ohodnocen, o to 

větší radost z toho nyní mám. Byl to pro mě 

zase nový zajímavý zážitek a velká vzpruha do 

dalšího fotografování krásných a zajímavých 

míst v našem okolí. 

Krasava Šerkopová

FOTKA ZE ZÁMEČKU SE UMÍSTILA NA PĚKNÉM 3. MÍSTĚ 
V SOUTĚŽI FOTOGRAFŮ PARDUBICKÉHO KRAJE

„Po sklizni, ranní mlha nad krajinou“. Foto: Krasava ŠerkopováKrasava Šerkopová. Foto: Jiří Horský

PODZIM NA ZÁMEČKU

Na některých stránkách je pořád ještě uváděn 

nepřesný název – Nový zámek u Rudoltic.

Už dlouho se snažím se o to, aby byl uváděn 

pouze správný název, a to Nový zámek u Lan-

škrouna. Nemělo by se používat u Rudoltic, 

protože stojí na pozemku přímo v Rudolticích.

Nový zámek u Lanškrouna byl tak nazván členy 

rodu Liechtensteinů, kteří ho nechali před 300 

lety postavit na vrchu mezi Lanškrounem a Ru-

dolticemi, pozemky a svá pole poskytli knížeti 

na stavbu zámku rudoltičtí sedláci.

Stále se snažím, aby byl všude používán správ-

ný název, ověřila jsem si jeho správné znění 

i v Památkovém ústavu v Praze, kde jsem byla 

hledat další dokumenty o zámku.

Rozhodla jsem se o tom napsat, protože se mě 

na to návštěvníci poměrně často ptají, občas 

jsou i někým mylně informováni a také proto-

že se snažím používání správného názvu co 

nejvíce rozšířit a dosáhnout používání pouze 

správného názvu.

Bude to jistě nějakou dobu trvat, ale doufám, 

že nakonec se to podaří a bude i na různých 

informačních webových stránkách nebo v tisku 

uváděn pouze správný název.

Také jsem našla nesprávně uváděné světové 

strany umístění věže, správně je Zámeček

jihovýchodní rizalit a zaoblení se schodištěm je 

v jeho jihozápadním rohu.

Byla také přijata bakalářská práce na Masary-

kově univerzitě v Brně, s jejímž vypracováním 

Pokračování na další straně
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jsme s p. Kokešem studentce pomáhali 

a poskytovali údaje a nyní jsme pomáhali 

studentce z Pardubic s její seminární prací 

o Zámečku, kterou bude odevzdávat koncem 

listopadu.

Je dobře, že se i mladí lidé začínají o Zámeček 

takto zajímat a že je zahrnován do nabídky 

témat na seminární i jiné práce pro studenty. 

Kavárna na Zámečku 

V letošním roce konečně začaly opravy v pří-

zemí, odstraňování staré omítky bylo zaháje-

no přesně 10. 6. 09. Celé léto se tak kromě 

provozu občerstvení, úprav terasy i okolí 

a zajišťování pořádaných akcí všichni snažili 

o to, aby se zatím alespoň ta hlavní přízemní 

místnost opravila.

Díky velké obětavosti všech zúčastněných 

i všech, kteří nezištně poskytli svoji pomoc, 

ale hlavně díky majitelům, kteří věnovali veli-

ké úsilí i spoustu fi nančních prostředků, měli 

se už někteří návštěvníci možnost přesvědčit, 

jak je za cenu spousty pracovních hodin 

všech, kteří se na tom podíleli, opravená 

a částečně i zařízená přízemní místnost, kde 

bude zatím nekuřácká kavárna se základním 

občerstvením, až bude namontován bar, za-

čne se točit i pivo. Až to bude možné, měla by 

se také podávat pravá toskánská pizza.

Bude tam také možnost pořádání soukro-

mých oslav a akcí i různých setkání a pre-

zentací, po domluvě s provozovateli kavárny 

bude možno zajistit i různé občerstvení.

Později bude v přízemí kuchyňského přístav-

ku zařízena druhá hostinská místnost, kde 

se plánuje i koutek na hraní pro děti a další 

potřebné úpravy.

Po dostavbě a zařízení kuchyně v přístavku 

bude tak mít zámecká restaurace dvě míst-

nosti pro hosty a návštěvníky.

O zahájení provozu a provozní době budou 

informace na zámeckých i rudoltických a dal-

ších webových stránkách i na obecním úřadě 

a občané o tom budou informováni také 

obecním rozhlasem.

Informace o provozu kavárny i akcích je mož-

no získat u p. M. Hegrové na tel: 775 698 366.

Propagace Zámečku

O Zámečku se mi podařilo informovat i čte-

náře pěkného časopisu Tvořivý Amos, kde 

v září vyšel článek o výstavkách ve věži, také 

v celostátním pestrém a známém časopise 

Lidé a země už informace vyšly,v místním 

tisku už se to stalo spíš pravidlem.

Na pořádané akce byli zváni posluchači 

Českého rozhlasu a na jeho webových strán-

kách je stále možno si poslechnout záznam 

prohlídky Zámečku natočený v červnu re-

daktorem rozhlasu Tomášem Klementem. 

Lze to poměrně snadno vyhledat, stačí zadat 

“Toulky naším krajem“, stránky jsou hned 

jako první, a tam nalézt díl pořadu o Novém 

zámku vysílaný 17. 6. 09, kde je kromě článku 

i audiozáznam.

Na Zámečku by se měl natáčet videoklip 

jedné kapely a také je předběžně domluveno 

natočení pořadu nebo takového „medailon-

ku“o všem, co se podařilo na Zámečku za ty 

uplynulé roky opravit a vybudovat.

Nový zámecký erb, na jehož vrchní části je 

znázorněn pták Fénix, který vstává z popela, 

protože Zámeček se také snaží po třech vel-

kých požárech v minulosti znovu oživnout,

je také už umístěn s odkazem na webové 

stránky i na zadní straně obalu zbrusu nové-

ho CD vydaného kapelou Doklobouku, která 

nám také přijede příští rok zahrát své country 

písně.

Křest CD proběhl 28. 11. v Hradci Králové 

v restauraci U Letců, byla jsem na něj také 

pozvána. Bylo to zajímavé setkání i povídání 

s členy kapely i kapelníkem, s kterým jsem si 

zatím jen psala, a se spoustou pěkných písni-

ček kapely Doklobouku, zpěvačky a textařky 

Ivany Musílkové i jejich hostů, kapely Severka 

a dalších.

Pokračování z předchozí strany

 VŠEM, KTEŘÍ NÁM 
POMÁHAJÍ,

 VŠEM SPONZORŮM, KTEŘÍ 
NÁS PODPORUJÍ,

 I VŠEM, KTEŘÍ ZÁMEČEK 
NAVŠTĚVUJÍ,

  PŘEJE ZÁMECKÝ TÝM DO 
NOVÉHO ROKU

 VŠE NEJLEPŠÍ, HODNĚ 
ZDRAVÍ A SPOKOJENOSTI

Křest CD. Foto: Krasava Šerkopová

Kavárna. Foto: Krasava Šerkopová

Pokračování na straně 32
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Komu se líbí country, může se těšit na pěkné 

písničky z prvního CD s názvem „Bosá“ i z nové-

ho CD s názvem „Po schodech z písku“ a další, 

které návštěvníkům na jednu připravovanou 

akci příští rok přijede tato kapela zahrát, kdo by 

si je chtěl poslechnout dříve, tak ho potěší infor-

mace, že kapela zahraje na večerní masopustní 

zábavě už 13. února, nebo si může CD objednat 

už nyní na www.doklobouku.cz, třeba i jako 

pěkný vánoční dárek.

O Zámečku budou znovu informováni i poslu-

chači Českého rozhlasu Pardubice, tentokrát

v rubrice „To jinde nemají“ pořadu Rozhlasové 

„Posvícení“ a zřejmě i v další rubrice tohoto 

pořadu, která zve posluchače na různé chys-

tané akce.

Připravuje se také výroba nových ucelených 

informačních a propagačních materiálů, které 

stále ještě na Zámečku i v infocentrech a na 

dalších místech zatím chybějí a které se budou 

vydávat každý rok nové s nejnovějšími informa-

cemi o minulosti i současnosti.

Pokračování ze strany 31

I v době mimo sezonu bude velká spousta prá-

ce s přípravou na tu příští, se zajištěním sklepení 

před pronikáním vody, přípravou nových výsta-

vek na příští rok do věže, výrobou dalších vý-

stavních a informačních materiálů i zajištěním 

programů akcí na příští rok a zprovozněním 

kavárny. Také získávání potřebných fi nančních 

prostředků nebude jednoduché, pevně však 

věřím, že se to podaří a že bude Zámeček na-

bízet návštěvníkům, kteří se přijedou podívat, 

stále lepší zábavu, poučení i občerstvení.

Krasava Šerkopová

Znak a kavárna. Foto: Krasava Šerkopová


