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PRVNÍ ROČNÍK MASOPUSTU DOPADL PROSTĚ SKVĚLE

Masopust dne 6. února 2010.

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, 
MILÍ ČTENÁŘI,

rok s rokem se sešel a protože čas 
utíká jako voda, je tu březen roku 2010 
– roku, který bude nejen pro naši obec 
obdobím nových komunálních voleb.

V letošním roce skončí svou náročnou práci 

zastupitelstvo obce, resp. torzo zastupitelstva 

obce, které si většina z Vás před necelými 

čtyřmi lety zvolila proto, aby hájilo Vaše zájmy 

a nastavilo cestu pro další směřování obce. 

Přesný termín konání komunálních voleb 

není samozřejmě dosud znám. V příštím, tedy 

červnovém čísle zpravodaje se však k tomuto 

tématu dozvíte již daleko více. A protože si 

myslím, že by všichni, kdo chtějí v letošních 

volbách kandidovat, měli mít rovné podmínky 

Na tom se shodli všichni, kdo masopustní veselici připravovali, i ti, kteří se jí účastnili. Také prodejci různého zajímavého zboží 
byli spokojení a příště prý rádi přijedou zase.

Největší obavy jsme všichni měli samozřejmě z toho, jaké bude v den masopustu počasí, bylo však na únor a na to, jak bylo týden před tím, opravdu 

pěkně. I díky tomu se mohl přijít podívat a účastnit se každý, kdo chtěl, dopoledního programu na hřišti v obci. Zde si mohli návštěvníci pochutnat na 

výborných jitrnicích, tlačence, zabíjačkové polévce, nebo si koupit domů kousek masa. Nejrychleji zmizely jitrnice, ostatní zabíjačkové dobroty připravo-

vané s velkým úsilím a péčí byly zanedlouho také pryč.
Pokračování na straně 2

před svými voliči, a že každý z Vás má právo 

svobodné volby na základě všech dostupných 

informací, budu ráda, pokud se nám počínaje 

následujícím vydáním zpravodaje představí 

všechny politické strany, politická hnutí či ne-

závislí kandidáti v blížících se podzimních ko-

munálních volbách do nastávajícího 4letého 

volebního období. Každé takové kandidátce 

bude v červnovém i zářijovém zpravodaji 

bezplatně vyhrazena celá jedna stránka.

Vraťme se však nyní zpět k jeho aktuálnímu 

vydání a povězme si něco o tom, co všechno 

se v něm dozvíte. Jak již napovídá jeho obálka, 

řeč bude o vydařeném masopustu. Jsem vážně 

moc ráda, že se i u nás v Rudolticích dovedeme 

skvěle bavit. I přestože tuto veselici organizoval 

obecní úřad, bez pomoci spousty dalších stejně 

nadšených lidí z naší obce by se to takto stěží 

podařilo. Veškeré, a musím říci, že i dlouhodo-

bé přípravy masopustu by však i přesto byly 

k ničemu, pokud byste jej nepodpořili právě Vy 

svou účastí, za což Vám patří velký dík.

Jaký máme vlastně na letošní rok rozpočet a s ja-

kými investicemi v něm obec počítá? Jak jsou na 

tom nájemníci obecních bytů se svou platební ká-

zní a jak obec jedná s neplatiči? Čtěte a dozvíte se 

plnohodnotné odpovědi. Zjistíte, v jakém stádiu 

jsou přípravy na výstavbu tolik potřebné cyklos-

tezky do Lanškrouna, i co se bude v letošním roce 

dít s tak dlouhodobě zanedbávanou místní tělo-

cvičnou. Nebudou samozřejmě chybět pravidel-

né informace z naší školy, ze Zámečku či z historie 

naší obce, ale také si povíme, jaké další příjemné 

společenské události nás letos ještě čekají.

To vše a mnoho dalšího naleznete na stránkách 

poměrně obsáhlého prvního vydání letošního 

zpravodaje, které právě držíte v rukou, a mně 

nezbývá, než Vám závěrem popřát příjemné 

chvíle při jeho čtení.

 Lenka Bártlová, starostka
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Začátek masopustní 

taškařice

Samotný masopustní 

jehož přípravy začaly 

třemi měsíci, začínal 

shromážděním masek 

hřišti a jejich odjezdem 

tobusem na sídliště Zám

ček, aby obyvatele bytov

pod Zámečkem pozv

na masopustní veselici. 

hod. kapela společně s

rostou a jeho masopust

žinou tedy autobusem v

na sídliště Zámeček. Zp

byli obyvatelé sídliště zd

a maškarní rej sledovali

svých oken. Po několik

minutách se však přeci 

začali scházet a spole

svými dětmi si užívali 

pustních koblih, tepléh

výborné dechové hudby

pustilých maškar, které 

neustále tančily. Děti i jej

če byli nadšení. Po chvíl

i kočár s koňmi a děti ně

povozil po sídlišti. Po ho

zase všichni autobusem

zpět na hřiště, kde se sch

k zahájení masopustu.

Obecní úřad se snaží pořádat 

akce pro všechny obyvatele, nejen v dolní části 

obce, a je proto opravdu škoda, že se obyvatel 

bytové zástavby pod Zámečkem této pěkné 

akce se zajímavým dopoledním, odpoledním 

i večerním programem účastnilo tak málo, 

vždyť pro ně byla zajištěna i autobusová dopra-

va. Ti, kteří se ze Zámečku podívat přijeli nebo 

i pěšky přišli, dokázali, že když se chce, všechno 

jde a dětem i dospělým se program moc líbil.

Mezi tím byly na hřišti v plném proudu přípravy, 

přijížděli prodejci a kapela Letohradská 13 po 

návratu ze Zámečku účinkovala v dopoledním 

programu a hrála i při masopustním průvodu. 

Návštěvníci si mohli dát na zahřátí svařené 

víno, punč, nebo u stánku medovinu, koupit si 

perníkové srdce, domácí sýr a uzeninu, zabíjač-

kové dobroty nebo se podívat na práci kováře 

a odlévání cínových fi gurek, které se v rodině 

výrobců traduje po čtyři generace. Formy na 

odlévání pochází z r. 1910. Navíc byla díky vý-

robcům, kteří ochotně přijeli z daleka, speciálně 

připravena možnost v teple jedné místnosti pro 

všechny děti, které měly zájem si zakoupenou 

fi gurku také samy obarvit specielními barvami. 

Věnovaly se tomu opravdu s nadšením.

Dopolední program probíhal na místním 

hřišti

Kdo chtěl, mohl si dát koblih nebo čaj, oboje 

zdarma, popovídat si s výrobci nebo jen tak 

porovnávat různé, některé velmi pracné a dů-

myslné masky, které se postupně scházely. 

Byla i možnost svézt se kočárem s koňským 

spřežením, která byla také hojně využívána, 

přijel se podívat i reportér z Českého rozhlasu 

Pardubice. Paní starostka totiž den před ma-

sopustem pozvala v živém vstupu Českého 

rozhlasu Pardubice na masopustní veselici 

všechny jeho posluchače. Na hřišti postupně, 

zato velice rychle, mizely dobroty a přibývalo 

masek, až byly připraveny na průvod po obci, 

který vedl kočár s jedním z nejmladších obyva-

tel obce a několika dalšími pasažéry.

Na cestě po obci vyhrávala kapela, přihlížející 

průvodu mávali a některé masky se opravdu 

při průvodu vydováděly, jak je vidět i na fo-

tografi ích. Průvod několikrát zatočil tak, aby 

se na něj mohlo podívat co nejvíce obyvatel, 

a po různém dovádění kolem 14 hod. dorazil 

k obecnímu úřadu. Tam už začínal maškarní rej 

pro děti. Masopustní průvod si však jeho úvod 

rozhodně nenechal ujít a přišel je pozdravit. 

Děti měly velkou možnost se při různých hrách 

a soutěžích, které jako by sypal moderátor z ru-

kávu, se do sytosti vydovádět. Také jejich masky 

byly moc pěkné a nápadité.

Někteří účastníci průvodu se poté spěchali 

připravit na večerní zábavu pro dospělé a vzít 

si i nové masky, nebo chystat večeři pro vydo-

váděné děti, ostatní se vrátili na hřiště, kde se 

konečně někteří také najedli a odpočinuli si. 

Stánkaři pomalu začali balit a odjíždět, probí-

hal úklid a byla to taková chvilka odpočinku 

mezi odpoledním a večerním programem.

Dětská masopustní veselice končila kolem 

18. hodiny, děti ještě pomohly sál uklidit a na 

podiu si mezi tím začala připravovat ozvučení 

country kapela Doklobouku, která vystupovala 

ve večerním programu. Před 20. hod. se začí-

naly scházet další pěkné a vynalézavé masky, 

některé byly skutečně velmi podařené a jejich 

Pokračování ze strany 1
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MASOPUST

Masopust je třídenní lidový svátek, který ve své podstatě sice nemá nic společného s bo-

hoslužbou, ale přesto je podřízen běhu církevního kalendáře. Slavil se v době od svátku Tří 

králů do Popeleční středy, kterou začíná 40denní půst před Velikonocemi. Protože datum 

Velikonoc je pohyblivé, je pohyblivým svátkem i masopust.

Přípravou na masopust býval čtvrtek před masopustní nedělí, nazývaný „tučný čtvrtek“ či 

„tučňák“. Panovalo přesvědčení, že v tento den má člověk sníst a vypít, co snese.

Hlavní masopustní zábava začínala o „masopustní neděli“. Také toho dne byl oběd bohatý, 

ale netrval příliš dlouho, protože se všichni chystali do hospody k muzice. Někdy se tanco-

valo přímo na návsi a tanec se často protáhl až do rána. Také masopustní pondělí probíhalo 

ve znamení zábavy a tance.

Vyvrcholením masopustu bylo úterý. Toho dne procházely vesnicemi průvody maškar, hrá-

la se masopustní divadelní představení, secvičená obvykle žáky. Obchůzky masek neměly 

závazná pravidla; záleželo na vtipu a pohotovosti „maškarádů“, jaké taškařice budou pro-

vádět. Masky byly všude pohoštěny – něčím k zakousnutí a především pálenkou a pivem, 

které ještě zvyšovaly rozpustilost a veselí. Každá maska mívala dříve svůj význam a funkci. 

Nejznámější maskou byla maska medvěda, jemuž se přisuzovaly magické vlastnosti a to 

především plodnost, která mola být přenesena na ženy i celé hospodářství. Ženy se mas-

kovaly za muže a muži za ženy. Masky představovaly zástupce různých profesí a někdy 

i konkrétní osoby. Masopustní maska byla často prostředkem výsměchu a kritiky některých 

lidských vlastností a neřestí. Většinou novějšího původu jsou naopak zvířecí masky. Běžné 

byly i pohádkové postavy a masky démonické např. smrt nebo anděl – ty patří k nejstarším 

typům masek.

O masopustu se většinou zabíjelo prase. Mrazivé počasí bylo ideální a řezníci měli v tento 

čas plné ruce práce. Zabíjačka však probíhala jako ceremoniál, neboť byla spojena s různý-

mi žertovnými obřady. Nezbytnou součástí masopustního jídelníčku byly koblihy smažené 

na másle, dříve i na bukvicovém oleji. Na stole nesměly chybět ani boží milosti, klobásy 

a slanina a především pálenka.

Téměř všude končila masopustní zábava přesně o půlnoci. Tehdy zatroubil ponocný na roh 

a rychtář či někdo z radních všechny vyzval, aby se v klidu rozešli domů, protože nastala 

středa a s ní předvelikonoční půst. Lidé věřili, že pokud budou o masopustu tancovat přes 

půlnoc, objeví se mezi nimi ďábel, často jako cizinec v zeleném kabátě.

příprava a výroba jistě znamenala mnoho 

úsilí. O to víc jistě autory potěšil úspěch 

jejich díla. Stávalo se, že se známí ani nepo-

znávali a všichni si užili s maskami, z nichž 

některé pěkně dováděly, spoustu zábavy.

Následovala skvělá večerní masopustní 

zábava

Tato začala kolem 20. hod. písničkami kapely 

z jejich prvního i nedávno pokřtěného dru-

hého CD Po schodech z písku, a postupně se 

v sále začalo i tančit. Všichni si trochu odpočali 

a poseděli, masky i ostatní si užili spoustu pěk-

né zábavy, hravého dovádění i tance. Pěkné 

písničky postupně všechny rozehřály, sálem 

a přísálím projela „mašinka“ a všichni se podle 

svých slov výborně bavili až do brzkých ran-

ních hodin a kapele byli vděčni za přídavky.

Před půlnocí proběhlo losování výher 

v tombole, a tak si někteří návštěvníci odná-

šeli pěkné výhry, mezi kterými byly dárkové 

potravinové nebo jiné balíčky, poukazy na 

pytle obilí i ceny útěchy. Hlavní cenu – prasečí 

hlavu – vyhrála jedna okatá slečna s modrými 

vlasy. Pokračovalo se v zábavě, která se podle 

slov všech účastníků obci opravdu vydařila.

Když kapela Doklobouku nakonec zahrála 

přeci jen tu poslední písničku, slíbili všem, že 

v srpnu přijedou hrát na Zámeček, kam jsou 

pozváni v rámci připravovaného country pro-

gramu, což všichni přítomní přijali s velkým 

nadšením. 

Všichni se už těší na další podobnou akci. Kro-

mě dalších bude koncem června po dlouhých 

letech obnovena tradice konání pouti. Na 

tuto se už brzy začne zajišťovat program, na 

kterém se všichni v obci mohou svými nápady 

podílet a na kterou slíbil přijet i Filip Novotný 

z Českého rozhlasu Pardubice, jenž koncem 

loňského roku natočil dva díly Rozhlasového 

posvícení v Rudolticích. Doufáme, že se poda-

ří zajistit i při dalších podobných akcích co nej-

lepší program, který si budou moci příště užít 

i všichni, kteří se pro nemoc nebo jiné důvody 

nemohli účastnit velmi úspěšného 1. ročníku 

Rudoltického masopustu.

Na závěr patří velký dík všem, kteří s přípra-

vami, organizací a při akci pomáhali, všem 

prodejcům, kapelám, kočímu s kočárem 

i fotbalistům, jejichž zázemí a pomoc bylo 

pro akci velmi důležité. Velkou pochvalu 

zaslouží i všichni účastníci za jejich snahu, 

výrobu masek i nadšení, se kterým se přes 

různé drobné překážky dokázali přenést, 

a dokázali, že se lidé v obci dokáží opravdu 

s chutí pobavit i přes různé další okolnosti.

Velký dík všech zúčastněných patří zejména 

hlavní organizátorce v masce starosty a velmi 

obětavé skutečné starostce p. Lence Bartlové, 

díky které měla celá akce naději na tento pěk-

ný a zasloužený úspěch, který jistě nebude 

v naší obci poslední.

Krasava Šerkopová

DVD z masopustní veselice lze zakoupit na 
obecním úřadu za symbolických 50,- Kč.
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 Fota: Krasava Šerkopová, Richard Kohout, Zdeněk Tribula. Více fotografi í naleznete na www.rudoltice.cz
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PLATBY NÁJMU V ROCE 2009
(BEZ ZÁLOH NA SLUŽBY SPOJENÉ S UŽÍVÁNÍM BYTU A SPRÁVCOVSKÉHO POPLATKU)

Období Předepsáno (Kč) Nedoplatky (Kč) Míra nedoplatků (%)

leden 2009 834 381,- 62 124,- 7,45

únor 2009 832 103,- 81 974,- 9,85

březen 2009 830 383,- 67 860,- 8,17

duben 2009 831 147,- 56 726,- 6,83

květen 2009 824 567,- 97 002,- 11,76

červen 2009 853 316,- 34 693,- 4,07

červenec 2009 860 755,- 86 945,- 10,10

srpen 2009 865 050,- 69 633,- 8,05

září 2009 875 748,- 60 904,- 6,95

říjen 2009 870 748,- 39 129,- 4,49

listopad 2009 869 483,- 37 457,- 4,31

prosinec 2009 869 483,- 47 562,- 5,47

celkem rok 2009 10 217 164,- 742 009,- 7,26

K dnešnímu dni čítá obecní bytový 
fond celkem 403 bytů, z nichž 71 
se nachází přímo v obci. K navýšení 
jejich počtu o 55 bytových jednotek 
došlo v září loňského roku kolaudací 
posledních 7 bytových domů, které 
byly obsazeny v druhé polovině měsíce 
prosince. V tuto chvíli jsou v lokalitě 
Zámeček všechny bytové jednotky plně 
obsazeny.

Pojďme se nyní společně podívat na platební 

kázeň všech nájemníků obecních bytů v uply-

nulém roce, tedy v roce 2009, o které hovoří 

přiložená tabulka. Zatímco předepsané platby 

jsou odvislé od počtu bytů a jejich obsazenosti, 

výše nedoplatků závisí pouze a jen na možnos-

tech a schopnostech samotných nájemníků. 

Poslední sloupec tabulky hovoří o poměru ne-

doplatků vůči objemu předepsaných plateb.

Již to bude téměř rok, co obec spolupracuje 

s brněnským advokátem Mgr. Jiřím Hrubanem, 

který se specializuje na právní pomoc spojenou 

s bytovou problematikou, ale také např. na vy-

máhání místních poplatků, jako jsou poplatky za 

odpady či za psa. Z uvedeného přehledu plateb 

nájmu jednoznačně vyplývá, že se platební 

kázeň nájemníků v druhé polovině roku (až 

na výjimku v měsíci červenci) oproti jeho první 

polovině mnohem zlepšila. K tomuto pozitiv-

nímu posunu zcela určitě přispěl nekompro-

misní postoj obce vůči neplatičům v obecních 

bytech. Existuje hned několik nástrojů, jak se 

k této problematice postavit. Jednou z nich je 

podrobná kontrola platební kázně nájemníka, 

kterému končí doba trvání nájmu a nastává tak 

čas rozhodnout se, zda jej prodloužit o další 2 

roky či nikoliv. Dalším a mnohem efektivnějším 

prostředkem je však pravidelná měsíční kontrola 

nedoplatků ve spolupráci se správcem bytové-

ho fondu. V podstatě každý měsíc je tak obec 

schopna operativně podchytit nájemníka, který 

je více jak 60 dní v prodlení se svou platbou za 

nájem a služby spojené s užíváním bytu a u ně-

hož tak dojde k naplnění tzv. rozvazovací pod-

mínky, kterou má uvedenou v nájemní smlouvě. 

V takovýchto případech je nájemník písemně 

vyzván k okamžitému zaplacení dlužné částky, 

případně k vyklizení bytu, neboť naplněním uve-

dené rozvazovací podmínky dochází k zániku 

nájemní smlouvy a nájemník tak užívá byt bez 

právního důvodu.

Přístup jednotlivých nájemníků, kteří se 

v takovýchto situacích ocitnou, je však různý. 

Někteří svůj dluh okamžitě zaplatí a obec s nimi 

nájemní vztah obnovuje. Jiní uzavírají splátko-

vé kalendáře a dostávají tak od obce další šanci 

k tomu, aby jí ukázali, že mají snahu své problé-

my řešit. Bohužel, jistá část z nich však nakonec 

platební kalendář neplní, a tak následně do-

chází k vyklizení. Jsou však i tací, kteří na výzvu 

obce nereagují vůbec a problémy s dluhy neře-

ší. U takovýchto občanů obec obratem zahajuje 

rozhodčí, příp. soudní řízení, aby tak co nejvíce 

minimalizovala náklady spojené s neplacením 

nájmu. Na tzv. kauci, kterou v souladu se záko-

nem jednotliví nájemníci skládali před uzavře-

ním nájemní smlouvy, pak obec započítává své 

dlužné pohledávky. Z tohoto důvodu je nutné 

jednat velice rychle, aby tak obci nevznikaly 

další zbytečné náklady spojené s neplatícím 

nájemníkem, které jsou v některých případech 

nakonec obtížně vymahatelné.

Chápu, že v životě každého z nás mohou 

nastat situace, které nejsou zrovna dvakrát 

příjemné a které mohou vést až k platební 

neschopnosti. Rozumím tomu obzvláště v té-

to době – v době, kdy míra nezaměstnanosti 

obecně, natož pak v naší obci, dělá těžkou 

hlavu nejednomu z nás. Pokud se tomu tak, 

vážení nájemníci, ve Vašem případě stane, 

nenechávejte, prosím, tento stav bez povšim-

nutí a kontaktujte správce bytového fondu 

včas. Jistě chápete, že obec nemůže v žádném 

případě tolerovat, aby obecní byt spokojeně 

užívali neplatící nájemníci hned vedle těch, 

kteří své závazky vůči obci plní řádně a včas.

V Rudolticích, dne 28. 2. 2010

Lenka Bártlová, starostka obce

ÚŘEDNÍ HODINY RK MOUŘENÍN, SPOL. S R.O. V ROCE 2010

Na Obecním úřadu v Rudolticích - vždy 1x za 14 dní ve středu v době od  14.00 do 16.00 hod.

13. ledna 2010 30. června 2010

27. ledna 2010 14. července 2010

10. února 2010 28. července 2010

24. února 2010 11. srpna 2010

10. března 2010 25. srpna 2010

24. března 2010 8. září 2010

7. dubna 2010 22. září 2010

21. dubna 2010 6. října 2010

5. května 2010 20. října 2010

19. května 2010 3. listopadu 2010

2. června 2010 1. prosince 2010

16. června 2010 15. prosince 2010

OBECNÍ BYTOVÝ FOND

PLATEBNÍ KÁZEŇ NÁJEMNÍKŮ OBECNÍCH BYTŮ
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Zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné 

nouzi, ve znění pozdějších předpisů, umož-

ňuje od 1. 1. 2009 využít pro zaměstnání 

osob v hmotné nouzi institut zvaný „veřejná 

služba“. Na základě písemné smlouvy uza-

vřené mezi obcí a osobou v hmotné nouzi 

lze zabezpečovat činnosti, které jsou konány 

ve prospěch obce, jako je např. zlepšování 

životního prostředí v obci, udržování čistoty 

ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc 

v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče 

apod.

S osobou v hmotné nouzi, která projeví 

zájem vykonávat pro obec veřejnou službu, 

bude uzavřena smlouva o výkonu veřejné 

služby. Obec je rovněž povinna uzavřít 

pojistnou smlouvu kryjící odpovědnost za 

škodu na majetku nebo na zdraví, kterou 

osoba vykonávající veřejnou službu způsobí 

nebo jí bude způsobena.

Obec má právo si od příslušného orgánu 

pomoci v hmotné nouzi vyžádat informaci, 

zda osoba, která vykonává veřejnou službu, 

již v předchozím období veřejnou službu vy-

konávala a jak byla hodnocena. Obecní úřad 

naopak podává na základě písemné žádosti 

úřadu práce informace o tom, zda a jak byla 

veřejná služba osobou vykonávána.

Obec Rudoltice již od loňského roku veřej-

nou službu organizuje a nabízí tak občanům 

v hmotné nouzi možnost zvýšit si tímto 

způsobem příjem (navýšit dávky hmotné 

nouze). Zájemci o výkon veřejné služby v na-

ší obci se mohou hlásit na obecním úřadu.

vyplacena vedoucímu příspěvkové organizace. Právní úkony, 

které v tomto směru starosta obce Rudoltice učinil, jsou dle 

rozhodnutí soudu absolutně neplatné právní úkony. Pokud tedy 

bývalý vedoucí příspěvkové organizace tvrdí, že přijal tuto platbu 

jako odměnu za výkon své funkce, pak přijal uvedenou částku 

jako plnění z neplatného právního úkonu a vzniklo mu bezdů-

vodné obohacení, které je povinen vydat.

Příspěvková organizace STAVBY Rudoltice potvrdila přijetí fi -

nanční částky, týkající se tohoto sporu, a to ve výši více jak 154 

tisíc Kč.

První ze tří statisícových odměn, které byly těsně před od-

voláním bývalého starosty vyplaceny z prostředků obecních 

společností, již byla navrácena zpět do rozpočtu obecní spo-

lečnosti, tedy do rozpočtu obce.

§ V KAUZE NEOPRÁVNĚNÉHO 
VYPLÁCENÍ STATISÍCOVÝCH 
ODMĚN PADL PRVNÍ ROZSUDEK

V říjnu loňského roku vydal Okresní soud v Ústí nad Orlicí rozsu-

dek ve sporu příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice s jejím 

bývalým vedoucím ohledně cílové odměny, kterou si vyplatil v 

červnu r. 2008, tedy těsně před svým odvoláním i odvoláním 

bývalého starosty, a to ve výši 103.530 Kč. Soud uložil dnes již 

bývalému vedoucímu obecní společnosti povinnost vyplace-

nou odměnu včetně úroku z prodlení této organizaci vrátit. 

Kromě zaplacení této částky mu byla dále uložena povinnost 

uhradit náklady řízení ve výši více jak 36 tisíc Kč. Proti tomuto 

rozsudku nebylo podáno odvolání, a proto v prosinci loňského 

roku nabyl právní moci.

Soud v tomto rozsudku mj. dospěl k závěru, že bývalý starosta 

obce RNDr. Oldřich Kolomý překročil svou pravomoc, když 

vydal usnesení ze dne 31. 12. 2007 včetně jeho přílohy a na 

základě těchto dokumentů rozhodl o odměně, která byla 

VEŘEJNÁ SLUŽBA

§§

AKTUÁLNÍ VAKCINAČNÍ CENTRA V 

PARDUBICKÉM KRAJI

Pardubická krajská nemocnice, a. s.

Orlickoústecká nemocnice, a. s.

Svitavská nemocnice, a. s.

Litomyšlská nemocnice, a. s.

Chrudimská nemocnice, a. s.

Nemocnice následné péče
v Moravské Třebové

Vysokomýtská nemocnic

Poličská nemocnice, s. r. o.

OČKOVAT PROTI PANDEMICKÉ CHŘIPCE 
SE MŮŽE JIŽ KAŽDÝ

Pardubický kraj (24. 2. 2010) – Začíná 
druhá vlna očkování. Vakcínu proti 
pandemické chřipce zpřístupnila vláda 
všem.

Každý čtvrtek, počínaje 25. února 2010, budou 

otevřeny ordinace v osmi vakcinačních cen-

trech v Pardubickém kraji. Zdarma se může 

nechat očkovat každý, s výjimkou dětí do tří let. 

Dosud měli nárok na očkování pouze chroničtí 

pacienti a profese nezbytné pro zajištění chodu 

státu, to energetici, vodohospodáři, hasiči nebo 

policie.

„Kraj vychází vstříc občanům a snaží se zpří-

stupnit vakcinační centra co nejširšímu okruhu 

lidí, přestože to není naše povinnost,“ vysvětlu-

je radní Markéta Tauberová, proč kraj supluje 

práci ministerstva zdravotnictví. „Domluvíme 

se s očkovacími centry, aby otevřely ordinaci 

v jeden konkrétní den v týdnu. Věříme, že to 

organizačně zjednoduší vakcinaci a také ji 

zpřístupní občanům,“ uvedla Andrea Kynclová, 

která je pověřena vedením odboru zdravotnic-

tví Krajského úřadu Pardubického kraje. Upo-

zorňuje, že těhotné ženy a rodiče malých dětí 

by si měli před cestou do vakcinačního centra 

vyřídit doporučení od lékaře.

Procento nemocných s respiračními chorobami 

narůstá, proto Pardubický kraj doporučuje vak-

cinaci. Očkování je zcela zdarma, neplatí se ani 

třicetikorunový poplatek. Podmínkou je pouze 

pojištění u některé z českých zdravotních pojiš-

ťoven. 

Vakcinační centra hlásila, že doposud zdravot-

níci projevovali malý zájem o očkování. Zatím 

bylo proočkováno 345 lidí, tj. 12,41 procent 

z plánovaných 2779 osob.

(mag)
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Příjmy: tisíc Kč

daň z příjmů fyz. osob ze záv. činnosti 1111 2,100

daň z příjmů fyz. osob ze sam. výd. činnosti 1112 900

daň z příjmů fyz. osob z kapit. výn. 1113 150

daň z příjmů právnických osob 1121 2,800

daň z příjmů právnických osob – obec 1122 2,000

daň z přidané hodnoty 1211 4,800

poplatek, likvidace komunálního odpadu 1337 640

poplatek, psi 1341 25

správní poplatky 1361 15

daň z nemovitostí 1511 470

Vision splátky 2412 400

Knihovna platby od lidí 3314 2111 2

Eko – kom 3725 2324 75

Příjmy z úroků 6310 2141 50

součet 14,427

Výdaje: tisíc. Kč

Konzum dotace 2141 5213 100

silnice služby (sníh) 2212 5169 250

silnice opravy – havárie 2212 5171 100

silnice stavby 2212 6121 1,000

cyklostezka – stavba + pozemky 2219 6121 1,350

MŠ oprava střechy 3117 5171 1,000

ZŠ MŠ Rudoltice příspěvky žákům 3117 5192 220

ZŠ MŠ Rudoltice – příspěvek 3117 5331 940.6

Knihovna osobní výdaje 3314 5021 45

Knihovna knihy 3314 5136 5

Knihovna DHDM 3314 5137 1

Knihovna materiál 3314 5139 5

Knihovna příspěvky – Lanškroun 3314 5192 16

Stavby – úroky z úvěru 3329 5141 900

Stavby – příspěvek 3329 5331 20

Nový rozhlas 3341 6121 400

Spoz – dary občanům 3399 5194 20

Spoz – peněžité dary (vítání občánků) 3399 5492 180

Byty – úroky z úvěru 3612 5141 240

Byty – plyn 3612 5153 25

Byty – elektřina 3612 5154 20

Osvětlení elektřina 3631 5154 240

Osvětlení opravy 3631 5171 50

nebezpečné odpady svoz 3721 5169 40

komunální odpady svoz 3722 5169 330

tříděný odpad svoz 3723 5169 300

poldr projektová dokumentace 3744 6121 256

údržba zeleně, vzhled obcí, materiál 3745 5139 10

údržba zeleně, vzhled obcí, služby 3745 5169 700

vzhled obcí – náves 3745 6121 600

hasiči refundace 5512 5019 8

hasiči DHDM 5512 5137 2

hasiči materiál 5512 5139 5

hasiči voda 5512 5151 1

hasiči plyn 5512 5153 6

hasiči elektřina 5512 5154 5

hasiči pojištění 5512 5163 6

hasiči služby 5512 5169 10

zastupitelstvo osobní výdaje (komise) 6112 5021 60

zastupitelstvo odměny členů zast. 6112 5023 770

zastupitelstvo sociální pojištění 6112 5031 130

zastupitelsvo zdravotní pojištění 6112 6112 75

zastupitelstvo školení 6112 5167 30

zastupitelstvo cestovné 6112 5173 30

VS platy zaměstnanců 6171 5011 560

VS osobní výdaje 6171 5021 200

VS sociální pojištění 6171 5031 180

VS zdravotní pojištění 6171 5032 63

VS povinné pojistné odpovědnosti 6171 5038 8

VS knihy 6171 5136 80

VS DHDM 6171 5137 10

VS materiál 6171 5139 90

VS studená voda 6171 5151 30

VS plyn 6171 5153 450

VS elektřina 6171 5154 200

VS poštovné 6171 5161 40

VS telefon 6171 5162 55

VS pojistné 6171 5163 250

VS nájem pozemků Pozemkový fond 6171 5164 2

VS školení 6171 5167 20

VS služby 6171 5169 5,000

VS opravy 6171 5171 30

VS cestovné 6171 5173 5

VS pohoštění 6171 5175 15

VS příspěvky 6171 5192 10

VS kolky 6171 5361 15

VS daně a poplatky 6171 5362 40

VS penále a sankce 6171 5363 681

VS rekonstrukce tělocvična + družina 6171 6121 7,700

bankovní poplatky 6310 5163 50

součet 26285.6

splátka úvěru obec 4,790

náklady celkem 31,075.6

rozdíl : příjmy – náklady -16,648.6

hospodářská činnost: tisíc. Kč

Vodné – pronájem vodovodu 99

cejchování vodoměrů, zaměření .. -250

elektřina – čerpací stanice vody -50

Kanalizace – stočné 250

údržba kanalizace + ČOV -200

elektřina – ČOV -72

lesy – prodej dřeva 435

lesy – pěstební práce -316

byty – nájmy 11,500

byty opravy -150

Plynárny 795

prodej pozemku elektrárna 3350

prodej parcel 3800

daň z příjmů proúčtování -2000

součet 17191.0

Částka k rozdělení na výdaje: 1,102.4

ROZPOČET OBCE RUDOLTICE NA ROK 2010
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INVESTIČNÍ AKCE 
OBCE V ROCE 2010

Čas neúprosně běží a zatím, co jsme 
v minulém zpravodaji bilancovali 
minulý rok 2009, máme zde březen 
a začíná stavební sezona roku 2010. 
Tento rok bude v mnohém odlišný od 
řady předchozích let, a to v tom, že po 
letech, kdy v investičních plánech obce 
bezkonkurenčně dominovala bytová 
výstavba na Zámečku a s ní související 
investice do potřebné infrastruktury, 
se v letošním roce situace radikálně 
mění a rozhodující většina investičních 
prostředků bude vynaložena na 
dobudování a rekonstrukci občanské 
vybavenosti a to zejména ve „staré obci“.

Jde především o dvě dominantní investiční 

akce, a to cyklostezka Lanškroun – Rudoltice 

a rekonstrukce tělocvičny a sociálního zázemí 

včetně školní družiny v kulturním domě.

Cyklostezka jako taková je dotační akcí Svazku 

obcí Lanškrounska, kterou bude obec zčásti 

dofi nancovávat a plně na své náklady navíc re-

alizovat veřejné osvětlení na úseku cyklostezky, 

který se nalézá na katastru obce. O pozitivním 

vlivu tohoto projektu na život občanů obce ne-

lze pochybovat už vzhledem k intenzitě provozu 

na komunikaci I. třídy, která je prakticky jedinou 

možností spojení jak obou částí obce, tak spojení 

s Lanškrounem. Podrobněji o této akci informuje 

jiný článek.

Rekonstrukce tělocvičny má za cíl přinést do 

obce novou kvalitu občanské vybavenosti, 

která se v obci zastavila na úrovni 80. let, a vět-

šina budov v majetku obce i jejich zařízení volá 

naléhavě po rekonstrukci. V současné době je 

k dispozici projekt i stavební povolení a v prů-

běhu března bude zahájena vlastní rekonstrukce 

s tím, že dokončení rekonstrukce je plánováno 

do konce prázdnin tak, aby v novém školním 

roce zejména děti mohly novou tělocvičnu začít 

využívat, a to i proto, že stávající podmínky jsou 

mírně řečeno nevyhovující.

V této souvislosti je třeba upozornit, že s projekty 

tělocvičny a cyklostezky se mohou občané 

seznámit na obecním úřadu, kde budou k na-

hlédnutí. 

Další z menších investičních akcí bude vybudo-

vání nového veřejného rozhlasu, a to v obou 

částech obce. Na tuto akci žádá obec o dotaci. 

Dále by se měla zahájit první etapa rekonstruk-

ce středu obce. Zde budeme rádi za každý názor 

občanů k této investiční akci.

Z výčtu jednotlivých investičních akcí je jasné, že 

většina fi nančních prostředků je směřována do 

„staré obce“. To ale neznamená, že je na Zámeč-

ku hotovo. Zde je třeba konstatovat, že mnoho 

věcí není dokončeno (zejména infrastruktura na 

parcelách pro rodinné domky a konečné terenní 

úpravy aj.) a bude nutné vynaložit ještě mnoho 

prostředků, než bude tento na poměry Rudoltic 

vpravdě megalomanský projekt dotažen do 

konce. Je také třeba říci, že tyto investice ne-

mohou být pro obec v současné době prioritou, 

a to hlavně z toho důvodu, že stav některých 

budov v majetku obce a to zejména v areálu 

školy a školky je opravdu neuspokojivý a jejich 

postupná rekonstrukce bude v příštích letech 

vyžadovat značné investice.

Další bolestí je neuspokojivý stav místních 

komunikací v obci. V letošním roce bude rea-

lizováno poptávkové řízení na vybrané úseky 

komunikací, abychom získali představu o fi nanč-

ních nákladech nutných pro jejich postupnou 

rekonstrukci v příštích letech. 

Samostatnou kapitolou jsou nájemní byty ve 

vlastnictví obce. Vzhledem k jejich stáří (žádné 

nejsou starší 10 let, naopak většina výrazně 

mladší) by se mohlo zdát, že by zde neměla mít 

obec zásadní problém. Ale opak je pravdou. 

Problém tu je a zcela zásadní, a tím je kvalita 

těchto bytů. Nájemníci v těchto bytech nejlé-

pe vědí, o čem hovořím. Několikrát jsem četl 

v písemných materiálech z minulého období 

o unikátní výstavbě bytů tzv. Rudoltickou tech-

nologií – rychle, levně a kvalitně. 

Rychle – faktem je, že se v poměrně krátké době 

podařilo vybudovat pozoruhodné množství 

bytů – cca 400.

Levně – to je otázka. Účetnictví bylo vedeno 

tak, že nebylo prakticky možné zjistit, jaké jsou 

skutečné náklady na výstavbu jednotlivých 

bytových domů, a už vůbec to nebyly náklady, 

za které byly tyto bytové domy zařazovány do 

majetku obce. Pro ty, kteří vědí o čem je řeč, 

bude například zajímavý fakt, že po celou dobu 

výstavby nebyly vedeny na jednotlivé bytové 

domy žádné zakázky a nebyla ani vedena evi-

dence spotřeby materiálu na jednotlivé bytové 

domy. Tak o jakých skutečných reálných nákla-

dech může být řeč.

Kvalitně – a zde je problém. Nekvalitně pro-

vedené hydroizolace, obklady, dlažby, sádro-

kartonové podhledy a tepelné izolace u bytů 

v obci i nekvalitně provedené fasády a stále se 

opakující stížnosti nájemníků – taková je realita. 

Bohužel většina těchto nedostatků je takového 

charakteru, že jsou prakticky neodstranitelné 

bez vynaložení enormních nákladů. A tak nezbý-

vá než konstatovat, že kvalita rozhodně nebyla 

v tomto případě prioritou. 

Faktem je to, že zejména u bytových domů 

v obci vzhledem k tomu, v jakém jsou stavu, 

se obec v nejbližších letech nevyhne poměrně 

významným nákladům na jejich opravy. A to se 

bavíme o domech starých 10 a méně roků (byto-

vé domy čp. 261 až 265 byly dokončeny v letech 

2000 – 2001)

K tématu kvality a stavu obecního majetku se 

ostatně ještě chci vrátit v některém z příštích 

zpravodajů. 

V Rudolticích 27. 2. 2010

Libor Dostál, jednatel VISION Rudoltice s.r.o

VISION RUDOLTICE S.R.O.

Projekt rekonstrukce tělocvičny.
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Zastupitelstvo obce v posledních 
několika měsících projednalo 
a schválilo uzavření několika 
smluvních vztahů, týkajících se 
plánované výstavby cyklostezky 
Lanškroun – Česká Třebová, resp. její 
I. etapy Lanškroun – Rudoltice.

Od začátku letošního roku proběhlo několik 

jednání – jednak pracovní skupiny, která 

sestává ze starostů všech obcí a měst, do-

tčených stavbou cyklostezky Lanškroun 

– Česká Třebová, manažera dobrovolného 

svazku obcí a úředníky MěÚ Lanškroun, a 

také jednání Dobrovolného svazku obcí 

Lanškrounsko. Investorem této akce bude 

Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko a 

na akci (její I. etapu) již byl schválen fi nanč-

ní příspěvek ze Státního fondu dopravní 

infrastruktury (dále jen „SFDI“) ve výši 10 

000 000 Kč pro rok 2010. I přestože tyto 

peníze byly již schváleny v rámci rozpočtu 

SFDI, je nutné podat v řádném termínu (tj. 

do 20. 3. 2010) plnohodnotnou žádost o 

poskytnutí dotace ze SFDI, která musí být 

kompletní, musí obsahovat všechny náleži-

tosti, jako např. projektovou dokumentaci, 

stavební povolení, vypořádání majetko-

právních vztahů atp. 

Rozpočet na I. etapu Lanškroun – Rudolti-

ce bude předložen projektovou kanceláří 

nejpozději do poloviny měsíce března t. r. 

V tuto chvíli tedy ještě není přesně znám. 

Hrubý odhad na tuto etapu počítá s 20 

mil. Kč, vychází se z toho, že 10 mil. Kč je 

75 % způsobilých nákladů. V odhadnutém 

rozpočtu nejsou náklady na veřejné osvět-

lení, neboť toto není způsobilým nákladem 

podle dotačních podmínek, a každá obec 

si veřejné osvětlení na svém katastru bude 

tedy hradit ze svého. 

Délka I. etapy cyklostezky má být cca 2, 

6 km, bude se jednat o stavbu se smíše-

ným provozem (chodci + cyklo). Stavbou 

bude dotčených necelých 30 parcel, které 

vlastní přibližně 9 vlastníků (včetně města 

Lanškroun, obce Rudoltice, PF ČR a dalších). 

Jako nejschůdnější se jeví zabezpečit spolufi -

nancování akce prostřednictvím úvěru, který 

by si vzal DSO Lanškrounsko, a který by byl 

splácen v poměru město Lanškroun, Česká 

Třebová – každé 3/10 a obce Rudoltice, Dam-

níkov, Třebovice a Rybník – každá 1/10.

Na konci února t.r. bylo na výstavbu cyk-

lostezky již vydáno stavební povolení a 

v době, kdy čtete tento článek, by již měla 

být podána na SFDI plnohodnotná žádost o 

poskytnutí dotace. Pokud vše dobře půjde, 

výstavba cyklostezky by mohla být zaháje-

na během léta tohoto roku a v témže roce 

i dokončena. 

V Rudolticích dne 25. 2. 2010

Lenka Bártlová, starostka

OD VÝSTAVBY CYKLOSTEZKY DO 
LANŠKROUNA NÁS DĚLÍ JEN MALÝ KRŮČEK

cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová

I. etapa

úsek č. 1 : Lanškroun – odbočka k sídlišti v Rudolticích
úsek č. 2 : odbočka k sídlišti v Rudolticích – alej k Zámečku
úsek č.3 : alej k Zámečku – Rudoltice
úsek č.4 : účelová komunikace

V sobotu, dne 27. března 2010 pořádá v naší 

obci od 8.00 hod. TJ SOKOL Rudoltice sběr 

starého železa. 

Žádáme občany, aby nepotřebné železo umís-

tili k silnici, která prochází obcí, popř. k místní 

komunikaci obdobným způsobem jako 

i v předešlých letech. Velké kusy hlaste, prosím, 

předem předsedovi TJ SOKOL p. Vilému Jílkovi, 

tel.: 602 641 390.

Výtěžek z této akce bude použit na rozvoj tělo-

výchovy mládeže v obci.

Vážení obyvatelé lokality „Na Zámečku“,

při pokládce nového telekomunikačního vede-

ní naší společností vznikla závada na zařízení 

společnosti HERO Computers s.r.o. a díky tomu 

nebyly funkční služby této společnosti.

Velmi se vám tímto omlouváme a prosíme za 

pochopení.

Za společnost OMEGA tech s.r.o.

Tomáš Resler 

pro dospělé, páry i jednotlivce 

,,pro každého se něco najde“

Budeme se společně učit: line dance, Americké 

tradiční country tance, square dance

Na sále kulturního domu od 1. března každé 

úterý od 20 do 21 hod

Kontaktujte Lídu Jónovou na čísle:

606 632 912 a nebo rovnou přijďte

SBĚR STARÉHO ŽELEZA

OZNÁMENÍ O PORUŠE TELEVIZNÍHO VYSÍLÁNÍ

Základní organizace KSČM v Rudolticích ve 

spolupráci se střediskem Lanškroun

Vás srdečně zve na tradiční

PRVOMÁJOVOU VESELICI

v sobotu 1. 5. 2010 ve 14.00 hodin do sálu KD 

v Rudolticích

Program bude obohacen o vystoupení folklór-

ního souboru VIKARTOVČAN

Příznivci folklóru jsou zváni rovněž na

VEČER SLOVENSKÉHO FOLKLÓRU

v sobotu 1. 5. 2010 od 19.00 hodin do sálu KD 

v Rudolticích

Na Vaši návštěvu se těší pořadatelé a členové 

folklórního souboru VIKARTOVČAN

OTEVÍRÁME COUNTRY TANEČNÍ KROUŽEK

PRVOMÁJOVÁ VESELICE
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Luková/Květná – V pondělí 16.února 
v brzkých ranních hodinách 
probudily rodinu Štefanových 
z Květné z klidného spánku velké 
rány. V prvé chvíli si pomysleli, že se 
někdo snad baví petardami. Pravda 
byla ovšem taková, že ten ohromný 
lomoz pocházel z eternitové střechy 
jejich hospodářského stavení, která 
žárem pukala a vystřelovala úlomky 
na všechny strany.
„Okamžitě jsem volala hasiče, ale nejspíš už 

požár našeho domu ohlásili sousedé, protože 

ani ne do dvaceti minut se tu objevili první 

– z Lanškrouna,“ říká Věra Štefanová obyva-

telka postiženého objektu. „Po chvíli přijel 

sbor dobrovolných hasičů z Lukové a násle-

dovali další sbory, z Tatenic, Dolní Čermné 

a další... Všem patří ohromný dík, protože se jim 

podařilo zcela zachránit obytnou část,“ děkuje 

paní Štefanová. Následovala velká brigáda pří-

buzných, sousedů, známých a k úklidu následků 

požáru, také svou techniku nezištně poskytlo 

Zemědělsko-obchodní družstvo Žichlínek. Rodi-

na se pomalu začíná dostávat ze šoku a zvažuje 

jak dalece se může pustit do rekonstrukce svého 

hospodářství. 

Pomocnou ruku jim v tuto chvíli nabídl také 

radní Petr Šilar. Přijel za Štefanovými společně 

se starostkou obce Luková Miroslavou Fojtů, 

aby probrali co a hlavně jak mohou udělat pro 

návrat k běžnému životu rodiny. „V prvé řadě 

musím znovu ocenit profesionální zásah hasičů, 

POŽÁR V KVĚTNÉ

Po zvířených debatách ze začátku 
tohoto roku by se mohlo zdát, že 
projekt rozvoje zámeckého návrší usnul. 
Ale není tomu tak. Projekt Koruna 
Země, který mimo jiné zahrnuje také 
delfi nárium, musíme nyní dopracovat 
z ideové roviny do podoby, podle které 
bude možné zpracovat dokumentaci, již 
si vyžádalo vedení obce.

Na lednovém zastupitelstvu se autoři projektu 

společně s vedením obce shodli na tom, že 

stávající rozpracovanost projektu nepopisuje 

dostatečně všechny aspekty a dopady stavby 

na život v Rudolticích. Od začátku února je proto 

připravován stavební a technologický projekt, ze 

kterého budou zřejmé všechny nároky stavby. 

Po dokončení projektu budou všechna zjištěná 

data předána nezávislé organizaci, na které se 

s vedením obce shodnou také autoři projektu. 

Tato nezávislá organizace musí vypracovat po-

sudek dopadu stavby zábavního parku Koruna 

Země na životní prostředí v obci.

V průběhu projektování jsme došli k podobě, 

kterou bychom vám zde chtěli představit. 

Vzhledem k obavám o klid v obci jsme došli 

ke konceptu, který řeší celý areál Koruna Země 

jako uzavřenou zahradu, do které je možné vjet 

pouze zvláštním vozidlem. Tento vláček bude 

mít vedle zastávky u Zámečku také nástupní 

stanice na parkovišti, u nádraží a v Lanškrouně. 

Z areálu Koruny Země nebude možné odejít 

jinak než opět vyjet vláčkem, který návštěvníky 

také přivezl. Tento model funguje v dinoparku 

ve Vyškově. Toto řešení zajistí, že do obce ne-

budou vjíždět automobily a návštěvníci obec 

uvidí maximálně z okna vláčku a nebudou 

ohrožovat klid v obci.

Parkoviště by mělo být vytvořeno až za tratí. 

Automobily a autobusy, které budou přijíždět 

především ze směru od Svitav, zůstanou již 

před vjezdem do Rudoltic. Ani auta by tak ne-

měla výrazným způsobem zvýšit hlučnost ani 

dopravní zátěž.

Nahoru na Zámecký vrch zamýšlíme vytvořit 

novou přístupovou komunikaci, která bude 

lemována stromořadím po obou stranách. 

V ideálním případě bude tato nová komunikace 

napojena přímo na silnici 1. třídy přes stávající 

průmyslovou zónu. Po této cestě bude jezdit 

jen vláček a zásobování. Provoz na stávající cestě 

k Zámečku tak zůstane jen pro obsluhu zahrád-

kářské kolonie. Provoz tak bude výrazně nižší 

než nyní.

Všechny klíčové atrakce budou umístěny v kru-

hové suterénní stavbě vytvořené kolem zámku. 

Pod širým nebem tak zůstává pouze výběh pro 

býložravá zvířata a bazén s otevřenou hladinou 

pro běluhy. U žádné z těchto dvou atrakcí se 

nedá očekávat zásadní zdroj hluku nebo zápa-

chu. Výběhy jsou totiž navrženy až v místech, kde 

nyní bez jakýchkoliv problémů funguje kravín. 

Amfi teátr pro delfíní show zůstává v interiéru 

společně s ostatními obchody a atrakcemi.

Také technologie fi ltrace vody bude kompletně 

umístěna uvnitř objektu. Venku bude vytvořena 

jen bezpečnostní nádrž. Jedná se o suchý poldr, 

okrasné jezero, které bude trvale bez vody 

a v případě nutnosti poslouží k vypuštění slané 

vody a jejímu odpaření, nebo novému načerpání 

do systému. Žádné jiné technologické celky tak 

nebudou ovlivňovat obyvatele okolí Zámečku.

Jak je z popsaných skutečností zřejmé, snažíme 

se zapracovat do projektu všechny připomínky, 

které jsme se od odpůrců projektu dozvěděli. 

Jakmile je budeme mít všechny zpracovány, 

oslovíme nejprve bezprostřední sousedy, aby-

chom v diskuzi nalezli další možné kolizní body, 

které bychom se pokusili odstranit ještě před 

předáním dokumentace nezávislé organizaci, 

která bude projekt hodnotit. Snažíme se projekt 

dopracovat tak, aby všem sousedům navrhova-

ný park Koruna Země přinesl méně hluku a dal-

ších zátěží než běžný provoz na Zámečku.

Přemysl Kokeš a Jiří Vávra

bez jejich rychlosti bychom teď jenom těžko 

hledali z této situace východisko,“ sděluje 

své první pocity Petr Šilar a dodává: „ Vím, že 

ho najdeme. Solidarita mezi lidmi v žádném 

případě nevymizela!“

Požár, který hasilo osm hasičských jednotek 

zasáhl hospodářskou část stavení s vnitřním 

dvorem, uvnitř se nacházely kozy a telata 

– ty se podařilo zachránit – dále zemědělské 

stroje, na půdě samozřejmě bylo seno a slá-

ma. Mimo to, že během vyšetřování se zjis-

tila pravděpodobná příčina požáru v poruše 

elektroinstalace, další rozšíření plamenů se 

dá přičíst překvapivě kuně. Oheň do dalších 

částí stodoly totiž roznesla ve své hořící srsti.

DELFINÁRIUM

Projekt Koruna Země
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY PARDUBICKÝ KRAJ

p. č. město region druh LSPP místo
ordinační 

dny
ordinační 

hodiny
zajišťuje odpovídá

1.

Pardubice

dospělí
Pardubice-Dubina, Erno Košťála 
1014

Po – Pá 14:00 – 22:00
Pardubická lékařská 
pohotovost, s.r.o.

PKN, a.s.

So, Ne, sv. 9:00 – 17:00

2. děti a dorost dětské oddělení nemocnice
Po – Pá 16:00 – 20:00

PKN, a.s.

So, Ne, sv. 9:00 – 20:00

3. zubní
ordinace ve vstupním objektu 
nemocnice

Po – Pá 17:00 – 21:00

So, Ne, sv. 8:00 – 18:00

4. lékárna u vchodu do areálu nemocnice
Po – Pá 7:30 – 16:00

So, Ne, sv. 8:00 – 22:00

5.

Chrudim

dospělí

areál nemocnice

Po – Pá 16:00 – 20:00

Pavel Malý
Chrudimská
nemocnice, a.s.

So, Ne, sv. 8:00 – 17:00

6. děti a dorost
Po – Pá 16:00 – 20:00

So, Ne, sv. 8:00 – 17:00

7. lékárna jen při OD Kaufl and

8.

Svitavy

dospělí poliklinika, Kollárova 22, Svitavy
Po-Pá 17:00 – 21:00

Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

So,Ne,sv. 8:00 – 17:00

děti a dorost x

10. lékárna jen při OD Kaufl and

11.

Litomyšl  1)

dospělí
ordinace ve vstupní budově 
nemocnice

Po – Pá x
Litomyšlská
nemocnice, a.s. 

Litomyšlská
nemocnice, a.s. 

So, Ne, sv. 8:00 – 13:00

12. děti a dorost x

13. lékárna x

14.

Ústí nad Orlicí

dospělí
přízemí neurologického pavilónu 
nemocnice

pouze Pá 17:00 – 21:00

Orlickoústecká 
nemocnice, a.s.

Orlickoústecká 
nemocnice, a.s.

So, Ne, sv. 9:00 – 18:00

15. děti a dorost
ambulance na dětském oddělení 
nemocnice

Po – Pá x

So, Ne, sv. 8:00 – 18:00

16. lékárna
střídá se 8 lékáren z UO a ČT podle 
rozpisu

Po – Pá 18:00 – 20:00
Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

So, Ne, sv. 8:00 – 12:00

17.

Červená Voda
dospělí

Po – Pá x
Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

So, Ne, sv. 8:00 – 17:00

18. děti a dorost x

19.
Polička

dospělí
Po-Pá 17:00 – 21:00

Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

So, Ne, sv. 8:00 – 17:00

20. děti a dorost x

21.

Hlinsko

dospělí
Nádražní 548, Hlinsko budova 
polikliniky 2)

Po – Pá 18:00 – 22:00
Zdravotnická
záchranná služba Pk

Zdravotnická
záchranná služba Pk

So, Ne, sv. 10:00 – 19:00

22. děti a dorost x

23. zubní
dle rozpisu v jednotlivých zubních 
ordinacích regionu

So, Ne, sv. 9:00 – 13:00 Město Hlinsko Město Hlinsko
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POHOTOVOSTNÍ SLUŽBY PARDUBICKÝ KRAJ

p. č. město region druh LSPP místo
ordinační 

dny
ordinační 

hodiny
zajišťuje odpovídá

24.

V. Mýto,
Choceň,
Č. Třebová,
Ústí n. O.

zubní
dle rozpisu v jednotlivých zubních 
ordinacích regionu

So, Ne, sv. 8:00 – 11:00
Oblastní stomato-
logická komora se 
sídlem v Litomyšli

Zdravotnická zá-
chranná služba Pk

25.

Lanškroun,
Letohrad,
Králíky,
Žamberk

zubní
dle rozpisu v jednotlivých zubních 
ordinacích regionu

So, Ne, sv. 8:00 – 11:00
Oblastní stomato-
logická komora se 
sídlem v Litomyšli

Zdravotnická zá-
chranná služba Pk

26.
Svitavy,
M.Třebová

zubní
dle rozpisu v jednotlivých zubních 
ordinacích regionu

So, Ne, sv. 8:00 – 11:00
Oblastní stomato-
logická komora se 
sídlem v Litomyšli

Zdravotnická zá-
chranná služba Pk

27.
Litomyšl,
Polička

zubní
dle rozpisu v jednotlivých zubních 
ordinacích regionu

So, Ne, sv. 8:00 – 11:00
Oblastní stomato-
logická komora se 
sídlem v Litomyšli

Zdravotnická zá-
chranná služba Pk

x = neprovozuje se 

1) Litomyšl : Leden 2010 shodně s dosavadním stavem. Pediatrická služba oddělení bude ošetřovat pacienty na příjmové ambulanci dle priority, 
LSPP pro dospělé bude sloužena v So na chirurgické ambulanci nemocnice, v Ne na soukromé poliklinice Sanatio 8:00 -13:00. Po-Pá LSPP 17:00 
– 21:00 na chirurgické ambulanci sestrou, pokud se situace začátkem roku nezmění. Akutní stavy budou ošetřeny na příjmové chirurgické, interní a 
dětské ambulanci jako dosud. 

2) LSPP v Hlinsku bude do 11.1.2010 zajišťovat Město Hlinsko v rozsahu dříve obvyklém, tedy v Po-Pá 18 – 06 hodin, SO, Ne, sv. 10 – 06 

Od 12.1.2010 do 30.1.2010 bude zajišťovat město Hlinsko v Po-Pá 18 – 22 hod., So,Ne, sv. 10 – 19 hod. Od 1.2.2010 bude zajišťovat ve stejných 
hodinách Zdravotnická záchranná služba Pk.

Pardubický kraj změnil systém 
lékařské služby první pomoci, a to 
při zachování stávajícího rozsahu 
a dostupnosti lékařské péče.

Tzv. pohotovostní ambulantní služby na-

hradily v krajských nemocnicích současný 

způsob poskytování lékařské služby první 

pomoci (LSPP). K úpravě současného sys-

tému vedly kraj dlouho diskutovaná nejed-

notnost, fi nanční náročnost a nedostatečné 

personální zajištění.

Zajištění těchto pohotovostí probíhá ve spo-

lupráci se sdruženími praktických lékařů pro 

dospělé a pro děti a dorost. Na přechodné 

období je služba zajištěna také ve třech am-

bulancích v odlehlých či horských oblastech 

kraje (Červená Voda, Hlinsko a Polička), kde 

se na jejím fi nancování podílejí místní sa-

mosprávy. V Pardubicích je nadále v činnosti 

ordinace pohotovosti pro dospělé na sídlišti 

Dubina.

Pardubický kraj zároveň postupně posiluje 

zdravotní záchrannou službu, hodlá rozší-

řit počet stanovišť a posádek v odlehlých 

částech a současnou síť doplní, případně 

upraví tak, aby byla akutní přednemocniční 

péče zajištěna v celém kraji.

Jedním z důvodů reorganizace pohotovostí 

jsou dlouhodobé personální problémy se 

zajištěním pohotovostní služby, o čemž 

nakonec svědčí dosud neúspěšná jednání 

ředitele Litomyšlské nemocnice s praktic-

kými lékaři.

„Systém LSPP se přežil. Cílem nového ře-

šení je sjednocení fi nancování, kvalitnější 

a bezpečnější péče pohotovostních ambu-

lantních služeb,“ vysvětluje radní pro zdra-

votnictví Markéta Tauberová. „Pacienti již 

budou mít zcela jasnou představu, na koho 

se v případě náhlého zhoršení zdravotního 

stavu obrátit. Pohotovostní ambulantní 

služby v nemocnicích disponují potřebnou 

kapacitou vyšetřovacích zařízení a metod, 

odborné zázemí příslušného oddělení 

a v dosahu jsou také ústavní lékárny,“ do-

dává.

Podle hejtmana Pardubického kraje Radko 

Martínka jsou změny přínosem především 

z hlediska komplexní péče o pacienty. Nové 

řešení zajistí rychlé a důkladné vyšetření pa-

cienta a spolu s posílením rychlé záchranné 

služby tvoří základ budoucí zdravotní péče 

typu Emergency. Krajská samospráva si 

přístupu praktických lékařů, kteří poskytují 

pohotovostní služby, velice váží a vyslovuje 

jim i touto cestou poděkování.

Uvedené změny v systému pohotovostních 

ambulantních služeb v Pardubickém kraji 

podpořili i zástupci České lékařské komory.

Přehled PAS v jednotlivých městech našeho 

kraje včetně ordinační doby najdete na we-

bových stránkách Pardubického kraje.

Ivan Hudeček

KRAJ UVÁDÍ V ŽIVOT NOVÝ SYSTÉM POHOTOVOSTNÍCH SLUŽEB
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TŘÍDĚNÍ ODPADU

Vážení spoluobčané!

Jak uvádí Ministerstvo životního prostředí, 

v České republice se stále třídí pouze 21%

odpadu z domácností, zatímco v řadě 

evropských zemí více než 2 x tolik. Česká 

republika

dokonce zaostává za vlastními cíli 

stanovenými Plánem odpadového 

hospodářství ČR.

Přestože Obec Rudoltice má na 13ti 

stanovištích rozmístěno celkem 55 kontejnerů 

na tříděný odpad, v třídění odpadů 

zaostáváme za jinými obcemi, které takové 

podmínky jako my nemají.

Odpad je odpadem až ve chvíli, kdy pro 

něj není další využití, a tak se jasnou 

prioritou stává vytřídit vše, co je použitelné. 

Vytříděný použitelný odpad se stává 

druhotnou surovinou a jde k dalšímu 

zpracování a novému využití. Ale aby byli 

občané ochotni třídit, musí vidět, že to má 

smysl a že jejich snaha není zbytečná.

Troufám si říct, že většina našich občanů 

skutečně odpad třídí. O to víc mě pak 

mrzí, když při svých pochůzkách zjišťuji, že 

kontejnery určené pro konkrétní komoditu 

jsou naplněné běžným komunálním 

odpadem, leckdy s příměsí odlišného 

druhu odpadu. Jen tak namátkou: modrý 

kontejner na papír u čtyřdomku na 

Zámečku byl zčásti zaplněn směsným 

komunálním odpadem, k tomu PET lahve 

a na vrcholu „trůní“ pár nerozložených 

papírových krabic. Do kontejneru prší, 

sněží, protože kvůli těm pár krabicím 

na vršku nejde zavřít. On by šel. Stačilo 

by krabice rozložit, nebo aspoň stlačit. 

Ovšem u někoho velký problém. A co víc, 

takto smíchaný odpad je už skutečně jen 

odpadem, nikoliv tříděným odpadem a tak 

i snaha dalších nájemníků vyšla vniveč, 

protože za tento odpad, i když uložen 

v modrém kontejneru, zaplatí obec jako za 

komunální odpad. Aby si někdo nemyslel, 

že chci poukazovat pouze na „Zámečáky“, 

černé ovečky se najdou i dole ve vesnici. 

Vedle kontejneru na plast u Staré hospody 

stojí plastové lahve a kanystry. Otvorem se 

normálně nevejdou, tak co s nimi, že? Něco 

pošlapat, něco rozřezat! Nebo na stanovišti 

u Konzumu, u bytového domu č. p. 262 

a dalších, bývá občas vedle kontejnerů sklo, 

tašky či krabice s plasty… Pracovníci Ekoly 

nemají povinnost sbírat odpady ze země, 

ani zde odložené tašky a krabice. Pokud to 

naloží, je to jenom z jejich dobré vůle.

Aby kontejnery byly skutečně využité, 

je potřeba odpad trochu upravit – plast 

sešlapat, papírové krabice složit… – většina 

z nás to umí. Pokud zjistíte, že je některý 

kontejner přeplněn, upozorněte na tuto 

skutečnost prosím, pracovnici OÚ,Vision, 

nebo mě osobně.

Výše poplatku na občana je tudíž závislá 

i od toho co, jak a kolik vytřídíme. Pokud 

třídíme špatně, musíme sahat hlouběji 

do vlastních kapes. Nemusíme se vracet 

daleko. Kolik jsme na poplatcích za odpady 

platili v předchozích třech letech? Bylo to 

250, pak 300 a teď je to již 350 Kč na osobu 

za rok. Pro někoho to nemusí představovat 

problém, ale pro vícečlennou rodinu to je již 

značná položka.

KONTROLA HOSPODAŘENÍ OBCE 

RUDOLTICE V ROCE 2009

Ve dnech 8.10.2009 a 19.2.2010 

proběhlo ze strany Krajského úřadu 

Pardubického kraje přezkoumání 

hospodaření (audit) obce Rudoltice 

za rok 2009.

Závěrečná zpráva o výsledku 

přezkoumání hospodaření zní: Při 

přezkoumání hospodaření obce 

Rudoltice za rok 2009 nebyly 

zjištěny chyby a nedostatky (§ 10 

odst. 3 písm. a) zák. č. 420/2004 Sb.).

Obecní úřad v Rudolticích a TJ SOKOL Rudoltice Vás srdečně zvou na

 1. ROČNÍK VELIKONOČNÍHO TURNAJE VE STOLNÍM TENISU

 Motto: „Pohybem proti velikonočnímu obžerství“

Celkové náklady na odpadové hospodářství 
Obce Rudoltice v roce 2009 činily 610 600 Kč.

Příjmy z poplatků od občanů a ostatních pů-
vodců odpadu využívajících systému obce 
tvořily celkem 458 115 Kč.

Obce za odpady draze platí, za svoz třídě-
ného sice také zaplatí, ale zpětně od EKO 
KOMu dostávají část nákladů zpět dle množ-
ství a druhu odpadu, které obec vytřídila. Za 
rok 2008 tato částka činila 69 904 Kč.

Proto se společně zamysleme a buďme 

lepšími hospodáři sami sobě. Víme, 

že směsný komunální odpad patří do 

popelnice, v případě bytových domů na 

Zámečku do černošedých

kontejnerů na směsný odpad. Papír, vlnitá 

a hladká lepenka do modrého kontejneru, 

PET lahve, plastové předměty, nápojové 

kartony, polystyren do žluté, čiré sklo do 

bílé a barevné sklo do zelené nádoby. To je 

takový základ. Velkoobjemový kontejner za 

hřbitovem není určen pro rozměrné odpady 

různých druhů, má sloužit pro odpad ze 

hřbitova.

Máte-li doma objemný odpad, železný 

šrot, nebezpečné látky, stavební suť…, to 

vše patří na sběrný dvůr, v našem případě 

do Lanškrouna. Můžete rovněž využít sběr 

železa organizovaný 2x ročně sportovci. 

Rovněž 2x ročně probíhá mobilní sběr 

objemných, nebezpečných a dalších 

odpadů.

Pokud máte nepoužívané oděvy, obuv, 

deky…, darujte je potřebným. Dvakrát 

ročně zajišťujeme na obci sběr těchto 

komodit pro DIAKONII Broumov.

V současné době jsou alternativy sběru 

i dalších komodit. Např. kolektivní systém 

EKOLAMP zavedl praktickou sběrnou 

nádobu na sběr kompaktních úsporných 

zářivek, výbojek, trubicových zářivek 

a světelných zdrojů s LED diodami. 

Pokud bude zájem ze strany občanů, je 

možné zajistit zpětný odběr použitých 

elektrospotřebičů atp. Čím více

společně vytřídíme, tím víc peněz se vrátí 

do obecní pokladny, a tím nižší budou 

poplatky

za odpady všech občanů naší obce.

Máte-li nápady, rady i připomínky, rádi si je 

vyslechneme.

Erika Kohoutová, místostarostka

V předvelikonoční sobotu, 

dne 3. dubna 2010 se na sále 

Kulturního domu v Rudolticích 

koná 1. ročník Velikonočního 

turnaje neregistrovaných hráčů 

ve stolním tenisu.

 Kategorie hráčů:

 MUŽI, ŽENY, ČTYŘHRA,

SMÍŠENÁ ČTYŘHRA

Registrace hráčů:

na obecním úřadu do 2. 4. 2010, 

na místě od 9.00 do 10.00 hod.

Začátek turnaje: 

10.00 hod.

 Občerstvení zajištěno v hojné míře. 

Těšíme se na Vás.
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Oblastní charita Ústí nad Orlicí zastřešuje tyto aktivity pro klienty z celého orlicko-

ústeckého regionu, na jejichž provozní náklady poputuje výtěžek TS:

charitní ošetřovatelskou a pečovatelskou službu
občanskou poradnu
regionální půjčovnu kompenzačních pomůcek
osobní asistenci
denní stacionář pro seniory

Obec
Vybraná 
částka

Přepočet
na jednoho 
obyvatele

Albrechtice 8 658,- 18,30

Anenská Studánka 2 108,- 11,00

Cotkytle 5 027,- 11,50

Čenkovice 4 030,- 23,20

Damníkov 3 965,- 5,70

Dolní Čermná 32 076,- 24,10

Horní Čermná 29 073,- 28,90

Horní Heřmanice 24 564,- 47,10

Horní Třešňovec 14 563,- 24,40

Krasíkov 6 192,- 18,60

Lanškroun 95 093,- 9,30

Lubník 8 336,- 27,00

Luková 14 876,- 21,40

Ostrov 12 070,- 20,00

Petrovice 7 532,- 30,40

Rudoltice 18 070,- 11,80

Sázava - -

Strážná 3 438,- 32,10

Tatenice 30 275,- 35,60

Trpík 1 169,- 16,00

Výprachtice - -

Žichlínek 23 214,- 26,60

Už podesáté vyšli kolem svátku 
Tří králů do ulic měst a obcí České 
republiky malí koledníci. Zpívali koledy, 
písmeny K+M+B (Christus mansionem 
benedicat), která psali nad dveře, 
přinášeli zvěst „Ať Kristus žehná tomuto 
domu“ a dali nám příležitost přispět na 
potřebné.

Dříve bylo koledování výsadou chudých dětí. 

Dnes nekoledují chudí, ale koleduje se pro chu-

dé. Chudoba má v každé době svoji novou po-

dobu, a tak je výtěžek TS určen pro lidi postižené, 

nemocné, seniory, maminky s dětmi v tísni, lidi 

opuštěné nebo bez domova atd. Jednou z or-

ganizací, která se pomocí lidem v nouzi zabývá, 

je Charita Česká republika, a právě na její aktivity 

a projekty je Tříkrálová sbírka určena.

Tříkrálová sbírka je v celookresní působnosti 

podmíněna širokou spoluprací Charity s farnost-

mi, obecními a městskými úřady a stovkami dětí. 

Letos nám se sbírkou v celém okrese pomáhalo 

více než 1.700 dobrovolníků. (Téměř padesát asi-

stentů vytvořilo na 440 koledujících skupinek.) 

Upřímně děkujeme všem, kteří nám ve svém 

volném čase nezištně pomáhají. Bez nich by 

Tříkrálová sbírka nemohla být uskutečněna.

Jménem Oblastní charity Ústí n.O. děkujeme 

paní Mgr. Marcele Macháčkové, která každoroč-

ně TS v Rudolticích obětavě zajišťuje, celé její 

rodině a všem koledníkům. Zároveň prosíme 

další zájemce a ochotné dobrovolníky, kteří 

by se chtěli v příštím roce zapojit. Děkujeme 

Obecnímu úřadu za vstřícnost a děkujeme vám 

všem, kdo jste svým fi nančním příspěvkem 

do pokladniček projevili sounáležitost s bliž-

ními. V Rudolticích vybralo šest koledujících 

skupinek 18.070,– Kč. Mnozí z vás jsou sami 

v situaci sociální nejistoty, a přece dokážete mys-

let na druhé. Výtěžek letošní Tříkrálové sbírky je 

dále určen na přímou pomoc lidem v nouzi a na 

část provozních nákladů těchto center, jejichž 

je Charita zřizovatelem a provozovatelem: Dům 

pokojného stáří v Ústí n.Orl., centrum pro děti 

a mládež Pod střechou v Letohradě a rodinné 

centrum Kopretina v Horní Sloupnici.

10 % z výtěžku TS věnuje Oblastní charita na 

zahraniční humanitární pomoc (na Haiti a posti-

žené povodněmi v Indii.)

Srdečné díky. Kéž je vám vaše štědrost oplacena 

a prožijete dobrý rok 2010!

 Více informací na: www.uo.caritas.cz

 Za Oblastní charitu Ústí n.O.

Olga Tomková a Iva Marková

PODĚKOVÁNÍ ZA TŘÍKRÁLOVOU SBÍRKU 2010

Fota: Marcela Macháčková
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Obecní vodovodní síť nebyla nikdy 

převedena na společnost VAK Jablonné 

nad Orlicí, a.s., tzn. že vlastníkem 

vodovodního řádu a jeho příslušenství 

byla a stále je obec. 

Se společností VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. 

obec uzavřela s účinností od 1.5.2009 smlouvu 

o pronájmu vodovodního řádu, za což 

uvedená společnost hradí obci nájemné ve 

výši více jak 90 tisíc Kč ročně s tím, že veškeré 

opravy a údržbu obecního vodovodního řádu 

tato společnost provádí na vlastní náklady. 

Jediné, co obec v souvislosti s vodovodním 

řádem hradí, jsou případné investice do jeho 

rozšíření. 

V době minulé to probíhalo tak, že 

obec odkupovala vodu za ceny pro 

maloodběratele od společnosti VAK 

Jablonné nad Orlicí, a.s. a tuto následně 

prodávala svým občanům. Obec však ještě 

před tímto následným prodejem svým 

občanům cenu vody sama navýšila, neboť se 

do ní snažila zahrnout své náklady spojené 

s údržbou a opravami vodovodní sítě.

Takto získané fi nance však nikdy nepokryly 

tyto náklady. Tím, že došlo k pronájmu 

vodovodního řádu společnosti VAK Jablonné 

nad Orlicí, a.s., dosáhla obec naopak mnohem 

nižší ceny vody pro své občany a dále toho, že 

údržbu a opravy vodovodního řádu provádí 

oproti předešlému období již odborná fi rma, 

tedy VAK Jablonné nad Orlicí, a.s., a to na své 

vlastní náklady.

Obec dosud není akcionářem společnosti VAK 

Jablonné nad Orlicí, a .s.. I přesto však obec 

docílila toho, že je občanům ze strany této 

společnosti fakturována cena vody v takové 

výši, jako by obec opravdu akcionářem 

byla, což je samozřejmě pro občany velmi 

výhodné!

Vše shora uvedené se týká pouze obecního 

vodovodního řádu. Kanalizační síť obce 

není společnosti VAK Jablonné nad Orlicí, 

a.s. pronajímána, neboť výše stočného této 

společnosti byla pro obec neakceptovatelná. 

Tato je tedy provozována i nadále obcí.

OBDOBNÉ INFORMACE BYLY 

ZVEŘEJNĚNY JIŽ V ČERVNOVÉM 

ZPRAVODAJI LOŇSKÉHO ROKU.

Lenka Bártlová, starostka obce

NÁZORNÁ UKÁZKA DODÁVKY A FAKTURACE VODY V MINULOSTI A V SOUČASNOSTI

Do 1. 5. 2009

VAK   obec   občan

prodej vody za cenu dle 
ceníku

odběr vody za cenu dle 
ceníku + navýšení ceny pro 
prodej občanům

nákup vody za navýšenou cenu

Po 1. 5. 2009

VAK   občan

prodej vody za cenu dle ceníku nákup vody za cenu dle ceníku

Vodné

Změna ceny vodného s účinností od 1.1.2010

Na základě rozhodnutí představenstva VAK Jablonné nad Orlicí, a.s. se s platností od 1. 

ledna 2010 zvyšuje cena vody pitné o 2,- Kč bez DPH, tzn. na 26,- Kč/m3 (bez DPH). 

Důvodem úpravy cen je potřeba zajištění zdrojů na fi nancování rozsáhlých intenzifi kací 

a rekonstrukcí čistíren odpadních vod, kanalizací a vodovodů a snížení odběrů vody 

u některých velkoodběratelů.

Kalkulaci vodného na rok 2010 naleznete na úřední desce obecního úřadu.

Stočné

Změna ceny stočného s účinností od 1.1.2010

S účinností od 1.1.2010 se mění v naší obci cena vody odkanalizované, nebo-li 

stočného, a to z dosavadních 16 Kč/m3 na 18 Kč/m3 (včetně DPH).

Do změny výše stočného se promítly především 2 aspekty, a to navýšení odpisů 

infrastrukturního majetku obce a změna výše DPH. Kalkulace ceny stočného pro rok 2010 

v naší obci byla oproti minulým letům odlišná především v odpisech infrastrukturního 

majetku obce, které se započítávají do kalkulované ceny a jež se oproti roku 2009 navýšily 

z původních 34 693 Kč na 581 838 Kč. 

Pokud by obec měla stanovit cenu stočného dle uvedené kalkulace, dostala by se 

její výše až na částku více jak 37 Kč/m3. Do konečné kalkulace byla proto započítána 

kalkulační ztráta, která činila více jak půl milionu korun, a konečná cena stočného včetně 

DPH byla stanovena na přiměřených 18,- Kč/m3.

(Pro porovnání – cena stočného společnosti VAK Jablonné nad Orlicí činí od 1.1.2010 

částku 30,25 Kč/m3) 

Kalkulaci stočného na rok 2010 naleznete na úřední desce obecního úřadu.

JAKÁ JE PRAVDA O OBECNÍM VODOVODU?

tel./fax: 465 323 124

e-mail: ou@rudoltice.cz 

michaela.zvarova@rudoltice.cz

petra.sustrova@rudoltice.cz

jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz

www.rudoltice.cz

starostka obce:

tel.: 463 351 552

mob. telefon: 776 023 736

e-mail: bartlova@ow.cz 

lenka.bartlova@rudoltice.cz

Obecní úřad v Rudolticích, Rudoltice čp. 95, 561 25
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V měsíci březnu loňského roku obecní knihovna opět uspořádala pro žáky ZŠ cel-

kem 5 literárních besed, pro děti MŠ celkem besedy 2.

V měsíci prosinci loňského roku se uskutečnil na sále kulturního domu vánoční 

koncert folkové skupiny „Kantoři“. Dobrovolné vstupné bylo věnováno obecní 

knihovně. Výtěžek činil 1570,– Kč a bude využit k vybavení knihovny. Chtěla bych 

poděkovat zaměstnancům obecního úřadu, kteří na sále kulturního domu vánoční 

výzdobou a malým pohoštěním vytvořili příjemnou předvánoční atmosféru. Kdo 

přišel, jistě nelitoval. Děkuji všem návštěvníkům koncertu za účast.

Obecní knihovna vyhlásila na školní rok 2009/2010 pro dětské čtenáře a dětské 

návštěvníky knihovny výtvarnou soutěž „MALUJEME PRO RADOST“. Každý měsíc je 

vyhlášeno výtvarné téma a všem zájemcům předán leták s propozicemi. Propozice 

jsou vždy současně uveřejněny i na webových stránkách obce. Soutěžící za ode-

vzdanou práci obdrží malou odměnu. Výtvarné práce jsou každý měsíc vystaveny 

na nástěnce v chodbě obecní knihovny. V měsíci září se soutěže zúčastnilo 11 dětí, 

v říjnu 15 dětí, v listopadu 11 dětí, v prosinci 15 dětí a v únoru 12 dětí.

Vážení rodiče,

v dnešní uspěchané době zkuste strávit se svými dětmi pěknou chvilku nad jejich 

výtvory nebo jim alespoň přispějte radou. Můžete i pomoci při náročnější technice. 

Výtvarná činnost citově obohatí nejen Vaše děti, ale i Vás. Za každou práci nezapo-

meňte děti pochválit.

„KDO RÁD MALUJE NEBO NĚCO VYTVÁŘÍ, PŘINÁŠÍ RADOST SOBĚ I DRUHÝM.“

V měsíci únoru byl stávající počítač v obecní knihovně nahrazen počítačem novým. 

V dohledné době mají sloužit návštěvníkům knihovny počítače dva.

Anna Kopecká, knihovnice

OBECNÍ KNIHOVNA INFORMUJE

Výpůjčky za r. 2009 byly v počtu 1402, z toho:

91 literatura naučná

966 literatura krásná

18 naučná literatura pro mládež

295 krásná literatura pro mládež

32 periodika

PŮJČOVNÍ DOBA:

PONDĚLÍ: 15 – 17 HOD.

 STŘEDA: 15 – 17 HOD.

ZÁPISNÉ na rok 2010:

DOSPĚLÍ – 30 Kč

ČTENÁŘI DO 18 LET – 20 Kč

 ČTENÁŘSKÝ PRŮKAZ – 10 Kč

Obecní knihovna v Rudolticích má v současné době 66 čtenářů, z toho 20 do 18 let. Počet návštěvníků knihovny v r. 2009 byl 
931, z toho 248 využilo možnosti bezplatného využití internetu.

Fota: Marcela Macháčková

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

NAROZENÍ:

David Krystl, *18. 11. 2009, Rudoltice 264

Jakub Čírtek, *25. 11. 2009, Rudoltice 240

Marie Hajnovičová, *11. 1. 2010, Rudoltice 163

Karolína Tejklová, *22. 1.2010, Rudoltice 243

Jan Jiří Bártl, * 22. 1. 2010, Rudoltice 265

Adam Vlček, * 28. 1. 2010, Rudoltice 148

Brigita Mimrová, * 2. 3. 2010, Rudoltice 202

JUBILANTI:

Vladimír Kopecký *26. 11. 1939, Rudoltice 19 – 70 let

Eva Barbořáková *15. 12. 1939, Rudoltice 141 – 70 let

ÚMRTÍ:

Zdeněk Řeháček + 18. 12. 2009, Rudoltice 21

Kateřina Holá  + 28. 12. 2009, Rudoltice 96

Roman Prokop + 9. 2. 2010, Rudoltice 604

Bohuslav Stejskal + 13. 2. 2010, Rudoltice 246

VÍTE, ŽE K 9. 3. 2010 JE...

•  počet obyvatel 1698

•  počet obyvatel na Zámečku 675

•  průměrný věk celkem 34,10 let

•  průměrný věk muži 33,18 let

•  průměrný věk ženy 35,02 let

•  počet přihlášených od 1.1. do 9.3. 115

•  počet odhlášených 7

•  počet narozených 7

•  počet zemřelých 2



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU 

NAŘÍZENÍ OBCE RUDOLTICE Č. 1/2010, 
KTERÝM SE VYDÁVÁ TRŽNÍ ŘÁD

Zastupitelstvo obce Rudoltice se na svém 

zasedání dne 28. 1. 2010 usneslo vydat 

na základě ustanovení § 18 zákona č. 

455/1991 Sb., o živnostenském podnikání 

(živnostenský zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, a v souladu s ustanovením § 11 

odst. 1 a § 102 odst. 2 písm. d) zákona č. 

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

znění pozdějších předpisů, toto nařízení:

Čl. 1 - Úvodní ustanovení

Tržní řád upravuje podmínky prodeje zboží 

a poskytování služeb na tržnicích a tržištích 

(dále jen „tržiště“) a prodejních místech na 

území obce Rudoltice.

Čl. 2 - Vymezení pojmů

1. Provozovatel tržiště nebo prodejního 

místa je osoba, která je k této činnosti 

oprávněna na základě živnostenského 

oprávnění (dále jen „provozovatel“).

2. Tržištěm se pro účely tohoto nařízení 

rozumí plocha nebo objekt, kde je možno 

uskutečňovat prodej zboží z přenosných 

stánků, případně jiného přenosného či 

podobného zařízení, pokud se nejedná 

o prodej na samostatném prodejním místě 

nebo provozovnu určenou pro prodej 

zboží a poskytování služeb kolaudačním 

rozhodnutím podle zvláštního zákona1.

3. Prodejním místem se pro účely tohoto 

nařízení rozumí prostor, na kterém se 

uskutečňuje prodej zboží nebo poskytování 

služeb jedním prodejcem, dále ložná plocha 

vozidla, ze kterého se provádí prodej.

Čl. 3 - Vymezení míst pro prodej

Na území obce je možno mimo provozovnu 

k tomuto účelu určenou v kolaudačním 

souhlasu podle zvláštního zákona1 nabízet 

a prodávat zboží a poskytovat služby na 

těchto místech:

Prostranství ve středu obce, u prodejny 

KONZUM, u ZŠ, u obecního úřadu, u hřiště, 

hřiště, u komunikace I/43 pod nádražím 

ČD, dále prostranství obytné zóny Zámeček 

a okolí Nového zámku u Lanškrouna, která 

jsou zakreslena na mapě v příloze č. 1.

Čl. 4

Doba prodeje zboží a poskytování služeb

Tržiště i prodejní místa mohou být 

provozována po celý rok, doba prodeje zboží 

a poskytování služeb je od 7.30 hodin do 

18.00 hodin.

Čl. 5 - Podmínky prodeje zboží 

a poskytování služeb

1. Poplatek z místa je účtován dle částky 

stanovené Obecně závaznou vyhláškou obce 

Rudoltice o místních poplatcích za užívání 

veřejného prostranství a ze vstupného.

2. Zakoupené prodejní místo je nepřenosné 

na jiného prodejce.

3. Prodejní místa musí být viditelně 

označena obchodním jménem, IČ 

a bydlištěm podnikatele.

Čl. 6 - Udržování čistoty na tržišti

1. Každý prodejce musí dbát, aby při prodeji 

nedocházelo ke znečišťování a poškozování 

veřejného prostranství a jeho okolí. Po celou 

dobu prodeje je povinen udržovat prostor 

v čistotě. Po ukončení prodeje provede řádný 

úklid takovým způsobem, aby nebyl patrný 

předchozí způsob využití prodejního místa 

a aby následně nedocházelo ke znečišťování 

veřejného prostranství.

2. Kartony a obaly od zboží nesmí být 

odkládány do odpadkových košů ani vedle 

nich.

Čl. 7 - Omezující opatření

1. Prodej na místech vymezených v čl. 3 

mohou provádět:

a. podnikatelé (fyzické a právnické osoby), 

resp. jejich zaměstnanci, a to v rozsahu 

předmětu činnosti živnostenského 

oprávnění a za podmínek stanovených 

živnostenským zákonem ve znění pozdějších 

předpisů.

b. fyzické osoby (bez živnostenského 

oprávnění, starší 15ti let), a to v případě 

prodeje nezpracovaných rostlinných 

a živočišných výrobků z vlastní drobné 

pěstitelské a chovatelské činnosti a lesních 

plodin přímým spotřebitelům.

(dále jen „prodávající“)

2. Při kontrole prodeje se prodávající musí na 

místě prokázat:

a. průkazem totožnosti (občanský průkaz, 

povolení k pobytu cizince za účelem 

podnikání);

b. živnostenským listem, popřípadě jiným 

dokladem podnikatelského oprávnění 

nebo jeho ověřenou kopií s výjimkou 

prodávajícího dle čl. 7 odst. 1) písm. b). 

V případě, že jde o zaměstnance podnikatele 

dokladem o pracovním vztahu;

c. dokladem o zaplacení místního poplatku 

za zvláštní užívání veřejného prostranství;

d. zdravotním průkazem (v případě prodeje 

potravinářského zboží)

e. v případě prodeje drobného 

hospodářského zvířectva a ryb veterinárním 

osvědčením vydaným soukromým nebo 

státním veterinárním lékařem, v případě 

surovin a potravin živočišného původu 

osvědčením pro přepravu živočišných 

produktů vydaných pouze státním 

veterinárním lékařem

3. Prodej na veřejných prostranstvích obce 

Rudoltice, která nejsou vymezena v čl. 3 

tohoto nařízení, je zakázán.

4. Na tržištích a prodejních místech je 

zakázána následující obchodní činnost:

a. prodej zboží erotického charakteru, 

doporučování a nabízení tohoto zboží;

b. směnárenská činnost;

c. prodej předmětů, které podléhají 

zvláštnímu režimu (zbraně všeho druhu, 

střelivo, výbušniny, jedy, omamné látky 

apod.);

d. prodej a nabízení předmětů, jejichž prodej 

je v rozporu s obecně závaznými předpisy;

e. prodej zvláště chráněných druhů divoce 

rostoucích rostlin, zvláště chráněných 

živočichů a nerostů;

f. prodej petard, světlic a dalších předmětů 

zábavné pyrotechniky;

g. prodej alkoholických nápojů v uzavřených 

obalech s výjimkou piva a vín;

h. prodej cigaret

i. prodej trvanlivých potravin vyžadující 

chlazení, a to v případě, že tržiště nebo 

prodejní místo není napojeno na zdroj 

elektrické energie a zdroj pitné vody 

(zásobník kontrolované vody).

Čl. 8 - Kontrola prodeje

1. Dozor nad dodržováním tržního řádu 

provádí pracovník Obecního úřadu 

Rudoltice.

2. Výzvu k odstranění nedostatku vzniklého 

porušením tržního řádu včetně stanovení 

lhůt vykonává pracovník obecního úřadu 

pověřený kontrolou dle čl. 8 odst. 1)

3. Při hrubém nebo soustavném porušování 

tohoto nařízení nebo odmítnutí spolupráce 

s kontrolním pracovníkem si zastupitelstvo 

obce vyhrazuje právo zrušit pronájem 

prodejních míst.

Čl. 9 - Účinnost

Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. 2. 

2010.

Lenka Bártlová, v.r. Erika Kohoutová, v.r.

starostka místostarostka

Vyvěšeno na úřední desce dne: 1. 2. 2010
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Je neděle 7. března a je krásné slunečné počasí. Podezírám paní starostku, že má 
tam nahoře protekci, protože pokaždé na jí naplánované Vítání nových občánků 
Rudoltic je prostě nádherně. Sluníčko se usmívá, roztávají ledy skutečné i ty 
pomyslné a my všichni máme k sobě jaksi blíž.

Dnes jsme chtěli uvítat čtyři holčičky a šest chlapečků, ale jeden chlapeček se nám někam zatoulal, 

a tak jsme za přítomnosti rodinných příslušníků a přátel přivítali devět malých ,,Rudolťáků“. Pří-

jemnou sváteční atmosféru umocnilo vystoupení dětiček z mateřské školy, i těch o něco větších 

ze školy základní. Velice roztomilé bylo neplánované pěvecké vystoupení jedné z právě vítaných 

holčiček, která našla inspiraci u větších zpěváčků. V závěru svátečního odpoledne převzali rodiče 

nových občánků hodnotný dárek, který již tradičně věnuje naše obec malým drobečkům jako 

startovné do života. Za všechny, kteří se na přípravě a průběhu vítání podíleli, přeji dětičkám i jejich 

rodičům pevné zdraví, hodně lásky a rodinné pohody.

 Erika Kohoutová, místostarostka obce

Fota: Jiřina Straková. Více fotografi í naleznete na www.rudoltice.cz

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
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VOLBY DO POSLANECKÉ SNĚMOVNY 
PARLAMENTU ČR V ROCE 2010

Termín konání voleb do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2010

Dnem 8. února 2010 byly vyhlášeny prezidentem republiky 

volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České 

republiky, které se konají v pátek 28. května 2010 od 14.00 

hodin do 22.00 hodin a v sobotu 29. května 2010 od 8.00 

hodin do 14.00 hodin.

Možnost hlasovat na voličský průkaz při volbách do 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v 
roce 2010

 Volič, který se nebude zdržovat v době voleb do Poslanecké 

sněmovny konaných ve dnech 28. a 29. května 2010 ve 

volebním okrsku v místě svého trvalého pobytu, může 

hlasovat na voličský průkaz v jakémkoliv stálém volebním 

okrsku na území České republiky nebo ve zvláštním volebním 

okrsku v zahraničí.

 Zákon o volbách do Parlamentu upravuje dva způsoby, jak lze 

již dnes požádat obecní úřad příslušný podle místa trvalého 

pobytu voliče o vydání voličského průkazu, a to:

– písemnou žádostí opatřenou ověřeným podpisem voliče. 

Žádost musí být příslušnému obecnímu úřadu doručena 

nejpozději 7 dnů přede dnem voleb, tj. do 21. května 2010.

– osobně; v tomto případě není písemná žádost vyžadována, 

neboť volební orgán, který je oprávněn voličský průkaz vydat, 

o žádosti voliče po prokázání jeho totožnosti učiní úřední 

záznam, ve kterém veškeré potřebné údaje uvede; o vydání 

voličského průkazu lze požádat do okamžiku uzavření stálého 

seznamu, tj. do 26. května 2010 do 16.00 hodin.

Obecní úřad voličský průkaz nejdříve 15 dnů přede dnem 

voleb, tj. 13. května 2010, předá osobně voliči nebo osobě, 

která se prokáže plnou mocí s ověřeným podpisem voliče 

žádajícího o vydání voličského průkazu, anebo jej voliči zašle 

na jím uvedenou adresu, a to i do zahraničí; voličský průkaz lze 

zaslat i na adresu zastupitelského úřadu, kde se volič rozhodl 

hlasovat.

 Voličský průkaz může vydávat také zastupitelský úřad, za 

stejných podmínek jako obecní úřad, na žádost voliče, který 

je u něj zapsán ve zvláštním seznamu voličů.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2010 v zahraničí

 Jestliže se bude fyzická osoba v době voleb do Poslanecké 

sněmovny v roce 2010 zdržovat v zahraničí, má právo volit na 

tamním zastupitelském úřadě.

Možnost volit při volbách do Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky v roce 2010 v nemocnici 
nebo v obdobném zařízení

 Při pobytu v nemocnici, porodnici, sanatoriu, ústavu sociální 

péče nebo v obdobném ústavu a zařízení může oprávněný 

volič rovněž uplatnit své aktivní volební právo.

MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2010

 

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 za odpady 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.

Místní poplatky za odpady 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:

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

Místní poplatek ze psů

Místní poplatek ze psů je splatný pouze v hotovosti, a to přímo na obecním 

úřadu nejpozději do 30. 4. 2010.

Sazby poplatku se nezměnily:

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

Obecní úřad upozorňuje poplatníky obou místních poplatků, že po 

termínu jejich splatnosti, tj. po 30. 4. 2010 bude zahájeno vymáhání 

dlužných částek obdobným nekompromisním způsobem jako tomu je již 

téměř rok u nájmů v obecních bytech.
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Zápis dětí předškolního věku do 
1. ročníku na naší škole probíhal 
opět pod vlajkou Pipi Dlouhé 
punčochy a jejích pirátů

Děkujeme paní Kernové za její milá slova:

 „Už pokukujeme po škole.“

I takto lze nazvat příjemně strávené odpoledne 

3. února 2010 v prostorách rudoltické školy. Dali 

si zde sraz budoucí prvňáci se svými budoucími 

učitelkami a spolužáky, neboli proběhl zápis do 

zdejší základní školy. Ve tři hodiny odpoledne uví-

taly rodiče s dětmi paní ředitelka školy Havlenová, 

paní starostka Bártlová a budoucí třídní učitelka 

prvňáčků paní Hamalová. Spoustu pěkných pís-

niček i tanečků předvedli letošní prvňáčci, a tím 

symbolicky předali štafetu nově příchozím. Naši 

předškoláci po přivítání vstoupili, jen v doprovodu 

starších spolužáků a učitelek, na loď Pipi – Dlou-

hé punčochy. Společně s piráty, vílami, vědmou 

a dalšími pohádkovými bytostmi propluli svět 

plný dobrodružství, kde plnili těžké úkoly. Tento 

pohádkový svět, věřte nevěřte, se vešel do jedné 

školičky a během hodinky ověřil skvělou připra-

venost všech zúčastněných. Odměnou našim 

statečným byl poklad, jenž na ně čekal na konci 

plavby. Kousíček z pokladu si pak každý „sko-

roškoláček“ odnesl v brašně domů. Tam mu bude 

připomínat, že v září na něj čeká škola a plno 

nových věcí. My všem budoucím prvňáčkům pře-

jeme, aby společně s paní učitelkou zvládli i další 

školní dobrodružství a šťastně dopluli k cíli.

Mgr. Kernová, maminka budoucího školáčka.

 

Nástup dítěte do školy je významným momen-

tem nejenom v životě dítěte, ale ovlivňuje život 

i celé jeho rodiny. Takže pokud dovolíte, trochu 

se u této problematiky zastavím a zabrousím 

teď nepatrně do oblasti speciálně pedagogic-

ké.

Co má umět předškolák? 

Když slyšíme slovo učit se, nejčastěji si vzpome-

neme na školu. Člověk se ale učí už od narození. 

Učí se vnímat, pohybovat se, naslouchat. Brzy 

poznává, že všechny věci, které vidí, a zvuky, 

které slyší, spolu souvisejí. Uvědomuje si vztah 

mezi „když“ a „pak“. Toto spojení mezi „když“ 

a „pak“ má v sobě něco fascinujícího. Všechny 

zkušenosti, které dítě nasbírá, jsou jen začát-

kem celé řady po sobě jdoucích zázraků, které 

musí pochopit. A potom, mnohem později, je 

postaveno před zázrak čtení, psaní a počítání. 

Avšak nikdy ve svém životě se nenaučí v tak 

krátké době tolik, co se naučilo od svého na-

rození do nástupu do školy. Ve srovnání s tím 

je všechno ostatní učení daleko méně než tato 

tzv. dětská hra. Protože právě ona je základem 

pro všechno následující učení.

Začátkem roku, většinou před zápisem do 1. 

třídy základní školy, si někteří rodiče budoucích 

prvňáčků začínají klást otázky: Je moje dítě 

zralé na školu? Co všechno by mělo moje dítě 

umět? Co je vlastně školní zralost? Při posuzo-

vání školní zralosti sledujeme všechny oblasti 

psychického vývoje. Tělesnou, kognitivní i psy-

chosociální zralost a připravenost dítěte. Přes-

nější posouzení vývoje dítěte poskytuje celá 

řada poradenských pracovišť. A to jak peda-

gogicko-psychologické poradny, tak speciálně 

pedagogická centra. Tělesnou zralost posuzuje 

pediatr, který sleduje nejenom celkovou těles-

nou zdatnost, ale především míru odolnosti or-

ganismu vůči infekcím a nemocnost dítěte. Uči-

telky mateřských škol a rodiče sledují celkovou 

motorickou obratnost dítěte, posuzují zejména 

jemnou motoriku ruky a senzomotorickou 

koordinaci, všímají si úchopu a držení psacího 

náčiní. Nejpozději před vstupem do školy by 

měli dospělí vypozorovat typ laterality dítěte. 

Kognitivní zralost a připravenost je ovlivněna 

nejen vrozenými dispozicemi a dosavadním 

průběhem vývoje, ale i podnětností prostředí 

dítěte. Nápadné jsou projevy nedostatečné 

koncentrace pozornosti a paměti. V kognitiv-

ním vývoji dochází k prohloubení diferenciace, 

postupně se rozvíjí analýza a syntéza. Zdoko-

naluje se zrakové a sluchové vnímání, vnímání 

časového sledu, prostorové a pravolevé orien-

tace. Velký význam má i dozrávání koordinace 

očních pohybů. S rozvojem centrální nervové 

soustavy úzce souvisí i koordinace a spolupráce 

obou mozkových hemisfér, která umožňuje in-

tegraci senzorických dat. Důležitým předpokla-

dem školní úspěšnosti je odpovídající úroveň 

komunikačních dovedností a přesná výslov-

nost jednotlivých hlásek. Pro nástup do školy 

je nezbytná i určitá zásoba vědomostí a zku-

šeností, kterou posuzují učitelky mateřských 

škol ve spolupráci s učitelkami prvních ročníků 

základní školy. Citová a sociální zralost souvisí 

s rozvojem autoregulačních kompetencí, který 

směřuje od emocionální regulace k vyšší for-
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INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

a) že od posledního veřejného zasedání 

nedošlo k podání žádné stížnosti

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce

c) výpověď z nájmu bytu, podanou p. D.Š. 

z bytu č. 9 v domě čp. 606 dne 2. 11. 2009.

d) informace starostky obce ohledně 

plného zprovoznění projektu Czech POINT 

na Obecním úřadu v Rudolticích, počínaje 

1. 1. 2010.

e) jízdní řády ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s. 

autobusových linek č. 700997, 700934 

a 700984 provozovaných na území obce 

Rudoltice, které nabudou platnosti dnem 

13. 12. 2009.

f) termín prosincového zasedání 

Zastupitelstva obce Rudoltice, a to 21. 12. 2009 

od 17hod. na sále místního kulturního domu.

g) přehled právních úkonů učiněných 

Mgr. Hrubanem v souvislosti s obecním 

bytovým fondem, a to ke dni 25. 11. 2009.

4) Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostku obce k podpisu smlouvy 

o poskytnutí úvěru – bod č. 1 písm. c) usnesení

b) starostku obce k podpisu smlouvy o zřízení 

věcného břemene – bod č. 1 písm. d) usnesení

c) starostku obce k podpisu smlouvy 

o zprostředkování – bod č. 1 písm. e) usnesení

d) starostku obce k podpisu smlouvy 

o poskytnutí dotace – bod č. 1 písm. f ) 

usnesení

e) starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

– bod č. 1 písm. g) usnesení

f) starostku a místostarostku k podpisu OZV 

č. 1/2009 – bod č. 1 písm. j) usnesení

g) vyhlášením výběrového řízení jménem 

obce VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. 

k) usnesení

h) vyhlášením výběrového řízení jménem 

obce VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. 

l) usnesení

i) Stavebně – bytovou komisi ve spolupráci se 

správcem bytového fondu k zajištění nového 

nájemníka – bod č. 3 písm. c) usnesení

5) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) starostce obce vyhotovit Dodatek č. 1 

ke smlouvě o smlouvě budoucí – bod č. 1 

písm. h) usnesení

g) uzavření Kupní smlouvy mezi obcí 

Rudoltice jako prodávajícím a A.B. se sídlem 

XXX jako kupujícím, jejímž předmětem je 

prodej p.p.č. 4387 o výměře 29 422 m2, 

zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí 

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

Rudoltice u Lanškrouna za sjednanou kupní 

cenu ve výši 3 533 040,– Kč.

h) změnu Smlouvy o smlouvě budoucí, 

uzavřené dne 15. 5. 2009 mezi obcí 

Rudoltice jako budoucím prodávajícím 

a A.B. jako budoucím kupujícím, a schvaluje 

uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvě, jehož 

předmětem bude nahrazení stávajícího 

čl. IV smlouvy o smlouvě budoucí novým 

ujednáním následujícího znění:

„Platnost této smlouvy je 12 měsíců od 

podpisu smluvními stranami tj. do 15. 5. 

2010. Platnost této smlouvy dále končí 

podpisem řádné kupní smlouvy mezi 

smluvními stranami, která bude uzavřena 

nejpozději do 30 dnů od nabytí právní moci 

stavebního povolení, nedohodnou-li se 

smluvní strany jinak.“

i) vyslovení souhlasu s výstavbou 

fotovoltaické elektrárny investorem p. A.B. 

se sídlem XXX, a to na p.p.č. 4384 v k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna, zapsané na LV č. 

10002 u KÚ pro Pardubický kraj, KP Ústí nad 

Orlicí, jejímž vlastníkem je Česká republika 

a správu nemovitostí zajišťuje Pozemkový 

fond České republiky.

j) vydání Obecně závazné vyhlášky č. 

1/2009 o místních poplatcích za užívání 

veřejného prostranství a ze vstupného 

s účinností od 1. 1. 2010.

k) vyhlášení výběrového řízení na zhotovení 

provádění dokumentace akce „Poldr 

Rudoltice na Lukávce“.

l) vyhlášení výběrového řízení na 

zhotovení projektové dokumentace na akci 

„Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“.

m) počínaje 1. 12. 2009, p. Zdeňka Papíka 

jako zástupce obce Rudoltice v Honebním 

společenstvu Rudoltice s tím, že k 30. 11. 

2009 bude ukončeno dosavadní zastupování 

obce v Honebním společenstvu Rudoltice 

p. Jaroslavem Suchým.

n) poskytnutí fi nančního příspěvku na 

nákup vybavení pro Cvičení rodičů s dětmi 

ve výši 2000,– Kč.

2) Zastupitelstvo obce neschvaluje:

a) poskytnutí fi nančního příspěvku Fondu 

ohrožených dětí ve výši 1.000,– Kč

3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/26/11/09

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru 

mezi obcí Rudoltice a Českou spořitelnou, 

a.s. včetně zajištění poskytnutého úvěru, to 

vše za podmínek uvedených v příloze č. 1, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

d) uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IE-12-2001482/VB/1 (34), 

Rudoltice, u čp. 90-NN mezi obcí Rudoltice 

jako stranou povinnou z věcného břemene 

a společností ČEZ Distribuce, a.s. jako 

stranou oprávněnou z věcného břemene, 

jejímž předmětem je zřízení věcného 

břemene na p.p.č. 82/24, zapsané na LV 

č. 10001, pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spočívající ve 

strpění práva zřizovat a provozovat zařízení 

distribuční soustavy na dotčené nemovitosti 

a zdržet se podobu trvání věcného břemene 

na dotčené nemovitosti provádění činností, 

které by ohrozily nebo mohly ohrozit 

spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení 

distr. soustavy nebo ohrozit život, zdraví či 

majetek osoby, které by znemožňovaly nebo 

podstatně znesnadňovaly přístup strany 

oprávněné z věcného břemene k zařízení 

distribuční soustavy, to vše za jednorázovou 

fi nanční náhradu 500,– Kč.

e) uzavření smlouvy o zprostředkování 

pořadu „Vánoční rosička“, který pořádá 

obec Rudoltice v neděli dne 13. 12. 2009 

na sále Kulturního domu v Rudolticích při 

účinkování folkové skupiny KANTOŘI, a to 

za dohodnutou cenu 12.000,– Kč.

f) uzavření Smlouvy o poskytnutí účelové 

státní neinvestiční dotace v požární ochraně 

na výdaje jednotky SDH obce pro rok 2009 

– ostatní části dotace č. KH/2009/03781 

– OD, mezi Pardubickým krajem jako 

poskytovatelem a obcí Rudoltice jako 

příjemcem, jejímž předmětem je poskytnutí 

účelové neinvestiční dotace v požární ochraně 

ve výši 6.595,– Kč na výdaje jednotky sboru 

dobrovolných hasičů obce na rok 2009 určené 

zejména na odbornou přípravu velitelů 

a strojníků jednotek SDH obcí k získání 

odborné způsobilosti nebo prodloužení 

platnosti osvědčení o odborné způsobilosti, 

úhrady nákladů za uskutečněné zásahy 

jednotky SDH obce v období leden – říjen 

2009 a věcné vybavení neinvestiční povahy, 

které zůstává majetkem obce, a neinvestiční 

opravy, revize, technické prohlídky požární 

techniky a věcných prostředků požární 

ochrany jednotky SDH obce.



ČÍSLO 1/2010, BŘEZEN 23

Pokračování ze strany 21

ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE

mě, založené na volním jednání. Projevuje se 

změnou celkové reaktivity dítěte a zvýšenou 

odolností vůči zátěži. Dítě by mělo být přimě-

řeně samostatné a nezávislé na rodičích. Mělo 

by mít vypěstované i určité základní pracovní 

návyky, které jsou nezbytné pro přijatelné 

zvládnutí role školáka. Dítě se učí akceptovat 

dospělé autority, učitele a vychovatele. Snaží se 

uspět ve skupině vrstevníků. Život dítěte je roz-

dělen mezi školní práci, hru a ostatní zájmovou 

činnost. Vývojovým úkolem tohoto období je 

internalizace sociálních norem a pravidel.

Role školáka přináší na jedné straně vyšší 

sociální prestiž, avšak na druhé straně i různé 

zátěžové situace. Naše společnost stále více 

zdůrazňuje výkonnost dítěte jako jediné potvr-

zení jeho pozitivní hodnoty. Školní úspěšnost 

či neúspěšnost se z hlediska dlouhodobé 

perspektivy stává základem sebehodnocení 

a tedy součástí identity dítěte. Každý, a to i dítě, 

potřebuje dosáhnout společenského uznání. 

A zejména dítě potřebuje být druhými akcep-

továno i oceňováno. Je nezbytné, aby děti měly 

jasné a předem vymezené hranice chování, kte-

ré jim dávají pocit jistoty a bezpečí. Pokud spolu 

s dětmi stanovíme pravidla, učíme je respektu 

k druhým lidem a zároveň v nich rozvíjíme po-

cit sebedůvěry, který je významným pozitivním 

postojem člověka vůči sobě a zároveň nezastu-

pitelným zdrojem životní energie. Tento postoj 

umožňuje dítěti vnímat samo sebe jako kom-

petentní, jedinečnou a cennou bytost, hodnou 

lásky i schopnou milovat. Vývoj sebehodnocení 

ve školním věku významně ovlivňují postoje 

rodičů i učitelů a ve velké míře i dětská skupina. 

Pocity méněcennosti vznikají nejvíce v období 

mladšího školního věku. Čím je dítě starší, tím 

obtížnější je i změna jeho sebepojetí. Z tohoto 

pohledu je včasná intervence velice význam-

ným preventivním činitelem. U dětí, které jsou 

výrazně nezralé, a to se týká i emocionální 

a sociální zralosti, je potřebné doporučit nejen 

odklad školní docházky, ale současně je nut-

né navrhnout i opatření speciální pomoci, aby 

nástup do školy a následná školní docházka 

nepředstavovaly stresující faktor v životě dítěte. 

Řada poradenských pracovišť proto nabízí růz-

né programy, zaměřené na rozvoj schopností, 

potřebných pro budoucí zvládání nároků 1. 

třídy základní školy.

Také naše škola nabízí dětem, které nastoupí 

v září 2010 do 1. ročníku Základní školy a ma-

teřské školy Rudoltice, ale i rodičům dětí, kteří 

požádají o odklad školní docházky, intenzivní 

přípravu a možnost rozvoje dílčích psychických 

funkcí, nezbytných pro zvládání čtení, psaní 

a počítání.

Kroužek „Předškoláček“ probíhá jednou týd-

ně, ve třídě 1. ročníku základní školy. Dětem 

se věnuje speciální pedagog spolu s učitelkami 

mateřské školy. Nově nabízíme společné mu-

zicírování rodičů a dětí pod vedením speciál-

ního pedagoga Mgr. Světly Hamalové, „Hrátky 

s hudbou“. Společné muzicírování dává rodi-

čům možnost sledovat svoje dítě při práci ve 

skupině. Umožňuje jim vlastní osobní prožitek 

z působení hudby, nabízí celou řadu možností, 

jak s dítětem pracovat, aby to byla zábava a hra. 

Rodiče se budou v průběhu našich „Hrátek 

s hudbou“ seznamovat s postupem rozvoje 

jednotlivých dílčích psychických funkcí a po-

stupně se budou stávat asistenty a pomocníky 

svých dětí. 

A co nás tedy čeká? Celá řada her s vlastním 

tělem, rytmem, melodií, písní, slovy a obrázky. 

Ale i s pastelkami, nůžkami 

a lepidlem. A přitom bude-

me rozvíjet svoje zrakové 

a sluchové vnímání, pozor-

nost i paměť, prostorovou 

a pravolevou orientaci jak na 

ploše, tak v prostoru i na těle. 

A nezapomeneme na tak dů-

ležité funkce jako je rozvoj řeči 

a rozvoj motoriky, zahrnující 

motoriku mluvidel, jemnou 

motoriku, grafomotoriku 

včetně správného úchopu 

a také vizuomotoriku. Všech-

ny tyto a další dílčí psychické 

funkce tvoří základní kameny, 

na kterých budeme následně 

stavět schopnost čtení, psaní 

a počítání. A to tak, aby tyto 

dovednosti přinášely dětem 

radost, uspokojení a tvořivé 

dobrodružství po celý život. 

Zároveň se budeme vzájemně 

poznávat a učit se respektovat 

jeden druhého. 

Věřím, že se nám podaří 

navázat úzkou spolupráci, za-

loženou na vzájemné důvěře 

a pochopení. Každé dítě je jedinečné ve svých 

schopnostech. Výchozím i cílovým bodem 

našeho společného snažení je porozumění. 

Umožňuje rozvíjet skryté schopnosti dítěte 

a s citlivým přístupem stimulovat jeho dílčí 

psychické funkce. Přála bych si proto, aby naše 

spolupráce byla tvořivá a konstruktivní. Vždyť 

naším společným zájmem jsou děti, dobře při-

pravené nejen na školu, ale především na další 

život. Děkujeme Vám za Vaši důvěru.

Za kolektiv pracovníků Základní školy a mateřské 

školy Rudoltice

speciální pedagog a logoped Mgr. Světla Hamalová.

Foto: Dana Moravcová



INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

b) obecnímu úřadu sdělit investorovi 

stanovisko zastupitelstva obce – bod č. 1 

písm. i) usnesení

c) obecnímu úřadu vyvěsit OZV č. 1/2009 

na úřední desku obecního úřadu – bod č. 1 

písm. j) usnesení

d) žadatelce p. J. J. provést vyúčtování 

poskytnutého příspěvku nejpozději do 31. 

12. 2009 – bod č. 1 písm. n) usnesení

6) Zastupitelstvo obce souhlasí:

a) s přičleněním pozemků ve vlastnictví 

obce Rudoltice p.p.č. 5777, 5575, 5576, 

5577 a 5599 v k. ú. Ostrov u Lanškrouna do 

honitby Honebního společenstva Rudoltice.

7) Zastupitelstvo obce promíjí:

a) TJ Sokol Rudoltice platbu za pronájem 

sálu dne 23.1.2010 pro potřeby konáni 

fotbalového plesu.

8) Zastupitelstvo obce nepromíjí:

a) poplatek za pronájem sálu pro potřeby 

cvičení žen.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/21/12/09

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) Rozpočtové opatření obce Rudoltice 

č. 6/2009, jehož předmětem je zejména 

Rozpočtové opatření PK č. 240, přijetí úvěru 

a další drobné úpravy rozpočtu na rok 2009, 

jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

d) Rozpočtové opatření Pardubického kraje 

č. 240, jejímž účelem je neinvestiční účelová 

dotace ve výši 6 595,– Kč, určená na výdaje 

jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí 

Pardubického kraje na rok 2009.

e) rozpočet obce Rudoltice na rok 2010, 

který je nedílnou součástí tohoto usnesení, 

a to ve výši:

příjmy: 14 427,0 tis. Kč

výdaje: 26 285,6 tis. Kč

fi nancování: 11 858,6 tis. Kč;

poskytnutí fi nančního příspěvku Klubu 

důchodců obce Rudoltice na jeho provoz 

v roce 2010, a to ve výši 7.000,– Kč;

poskytnutí účelově určené dotace TJ Sokol 

Rudoltice na rok 2010 ve výši 50.000,– Kč, 

a to na krytí části provozních nákladů 

a dokončení úprav areálu TJ Sokol Rudoltice.

f) rozpočtový výhled obce Rudoltice na 

rok 2011 – 2015, který je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

g) podání žádosti o poskytnutí dotace 

z rozpočtu Pardubického kraje na požární 

techniku a věcné prostředky PO jednotky 

SDH na rok 2010, a to dle přílohy, která je 

nedílnou součástí tohoto usnesení.

h) uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

a smlouvě o zřízení předkupního práva 

ze dne 16.1.2007, kterým bude z důvodu 

zasažení p.p.č. 4245/25 v k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna ochranným pásmem 

významného krajinného prvku v rozsahu 83 

m2 upravena kupní cena této pozemkové 

parcely, a to z původní výše 246 790,– Kč na 

částku 239 392,– Kč.

i) v souvislosti s prodlením úhrady kupní 

ceny za p.p.č. 4218/2 stanovení smluvní 

pokuty kupujícímu p. Z.Ch., bytem XXX, 

v celkové výši 10.000,– Kč, splatnou 

nejpozději do 31.12.2009 bezhotovostně 

na účet příp. hotovostním způsobem do 

pokladny prodávajícího, tj. obce Rudoltice. 

V případě, že nebude ze strany kupujícího 

dodržen stanovený termín splatnosti 

smluvní pokuty, bude ze strany obce, tj. 

prodávajícího vymáhána plná výše smluvní 

pokuty, tj. 0,5 % z dlužné částky za každý 

den prodlení.

j) stanovení smluvní pokuty za porušení 

smluvní povinnosti zaplatit řádně a včas kupní 

cenu p. R.K. v celkové výši 10.000,– Kč, splatnou 

nejpozději do 31.12.2009 bezhotovostně 

na účet, příp. hotovostním způsobem do 

pokladny obce Rudoltice. V případě, že nebude 

dodržen stanovený termín splatnosti smluvní 

pokuty, bude ze strany obce vymáhána plná 

výše smluvní pokuty, tj. 1 % z dlužné částky za 

každý den prodlení.

k) uzavření dodatku ke Smlouvě 

o výhradním zprostředkování prodeje 

nemovitosti ze dne 2.11.2008, a to 

mezi obcí Rudoltice jako zájemcem 

a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ 

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

zprostředkovatelem, jehož předmětem je 

doplnění článku 1 smlouvy o p.p.č. 4293/21, 

zapsaný u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí 

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

Rudoltice u Lanškrouna.

l) uzavření dodatku ke Smlouvě 

o výhradním zprostředkování pronájmu 

nemovitosti, bytu či nebytových prostor 

ze dne , a to mezi obcí Rudoltice jako 

zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 

SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem 

Žichlínek 84 jako zprostředkovatelem, 

jehož předmětem je rozšíření seznamu 

nemovitostí uvedených v čl. I. smlouvy, a to 

o byt č. 2 v domě čp. 264 a byt č. 6 v domě 

čp. 263, zapsaných u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.

m) uzavření Smlouvy o dodávce vody č. 

SML-2004-001-018078 mezi Vodovody 

a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s. se 

sídlem Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 

jako dodavatelem a obcí Rudoltice, jako 

odběratelem, jejímž předmětem je úprava 

vztahů mezi dodavatelem a odběratelem 

při dodávkách vody.

n) uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-2003990/VB/1, Rudoltice, 

Tejkl, kabelové vedení nn, mezi obcí 

Rudoltice jako stranou povinnou z věcného 

břemene, a ČEZ Distribuce, a.s. se sídlem 

Děčín 4, Teplická 874/8 jako stranou 

oprávněnou z věcného břemene, jejímž 

předmětem je zřízení věcného břemene 

na p.p.č. 18/9, zapsané na LV č. 10001 pro 

obec Rudoltice, k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, 

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.

o) uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene mezi Obcí Rudoltice jako 

povinným, VČP net, s.r.o. se sídlem 

Hradec Králové, Pražská třída 485, jako 

oprávněným, a manžely R.M. a R.M., 

bytem XXX, jako investorem, jehož 

předmětem je zřízení věcného břemene 

ve prospěch oprávněného k p.p.č. 3094/

4 a 3094/1, zapsaných na LV č. 10001 

pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, 

KP Ústí nad Orlicí, 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.

p) uzavření smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene mezi 

Antonínem Bartošem, se sídlem Šumperk, 

Svatováclavská 20, jako budoucím 

oprávněným, a obcí Rudoltice jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem 

je dohoda účastníků, že po kolaudaci 
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V roce 1837 byla v Rudolticích zřízena 
dvoutřídní nová škola. Prvním 
školníkem na této škole byl Franz 
Fiebiger, který z této obce pocházel. Byl 
však velmi nemocný a byl podporován 
Josefem Thymem, který pocházel z Ústí 
nad Orlicí.

V nové školní budově byly v prvním patře dvě 

školní třídy. V přízemí se nacházely vpravo od 

vchodu byt řídícího učitele se dvěma pokoji 

a vlevo od vchodu malá kuchyně s polskými 

kamny, jejichž krb byl otevřený, a malá komora. 

Také byt druhého učitele se nacházel vlevo od 

vchodu.

Josef Thym převzal vedení školy v roce 1841 

a působil v Rudolticích jako vychovatel čtyři-

cet let. Odměňování bylo v té době nanejvýš 

skromné, a tak byl řídící učitel zcela odkázán na 

vedlejší příjem. Vedl účetní knihy pro faru a měl 

doma malé hospodářství: dvě krávy, jedno pra-

se a několik slepic.

Bylo to v létě 1866. Všichni se báli vpádu Prusů. 

U Hradce Králové se pobili v německo-němec-

ké bratrské válce s rakouským impériem. Nyní 

táhli za Rakušany a přitom došlo k malé bitce 

mezi Rudolticemi a Damníkovem.

Rudoltičtí začali zakopávat všechny své cenné 

předměty a tím je ochraňovat před zásahem 

cizích vojáků. Učitel Thym objednal zeď, kterou 

chtěl zahradit prázdný prostor pod schodištěm. 

Poté, co v úkrytu uschovala jeho žena všechny 

cenné věci, nechali jej zcela zazdít.

Když byli Prusové konečně pryč a strach z nich 

pominul, svolal farář v neděli 14. července věřící 

na slavnostní mši. Paní řídící se chtěla hodit 

před cestou do kostela do gala, avšak nemohla 

najít své nedělní boty. Rozčileně volala: „Snad je 

neodnesl ten prokletý pruský voják!“ Další věta 

jí zůstala vězet v krku, neboť ve škole byli Prusi 

ještě nakvartírovaní. Učitel Thym, který slyšel 

křik své paní, namířil ukazováček se smíchem 

pod schodiště.

Tak dostala paní řídící ještě před cestou do 

kostela pár zbrusu nových bot. Švec sice za 

tuto bleskovou práci obětoval jednu bezesnou 

noc, avšak i on se radoval, že po všech těch vá-

lečných strastech byla zase jednou opravdová 

neděle.

OKÉNKO DO HISTORIE - ŘÍDÍCÍ UČITEL THYM A PRUSOVÉ

Pro rudoltický obecní časopis věnoval Dr. Wer-

ner Switil, který se toho času snaží sepsat knihu 

„Dějiny Rudoltic a jejich vlastníků“. Vídeň 4. 3. 

2010

Obr.: Süss, Alois : Pamětní spis při příležitosti 100. 

výročí existence školní budovy v Rudolticích. 

 Landskron, Josef Czerny 1937.

 Překlad z němčiny: Mgr. Marcela Macháčková

Co se vlastně v Etické výchově bude učit? Základem je metodika prosociálního chování, 

jejímž autorem je Roberto Roche-Olivar, a dá se shrnout do několika základních témat.

1. Komunikace a mezilidské vztahy

2. Pozitivní sebepojetí a důstojnost lidské osoby

3. Pozitivní hodnocení druhého

4. Tvořivost – řešení problémů a úkolů, přijetí vlastního a společného rozhodnutí

5. Komunikace

6. Empatie – vcítění se

7. Asertivita – zvládnutí agresivity a soutěživosti, sebeovládání

8. Reálné a zobrazené vzory

9. Elementární prosociálnost – pomoc, dělení se, spolupráce, přátelství

10. Komplexní prosociálnost – sociální problémy, solidarita, kooperativnost

Dne 9. prosince 2009 ministryně 
školství Kopicová podepsala Opatření, 
kterým se mění Rámcový vzdělávací 
program pro základní vzdělávání a mezi 
doplňující obory patří od 1. ledna 
2010 nový doplňující vzdělávací obor 
s názvem Etická výchova.

Nepochybně jde o završení dlouholeté práce, 

kde na začátku bylo nadšení a hluboké pře-

svědčení zkušených pedagogů o nutnosti to-

hoto oboru. Prosazování etické výchovy si vzalo 

jako svoji prioritu Etické fórum České republiky 

a Nadační fond Josefa Luxe, který od roku 2001 

vyhlašuje Program podpory etické výchovy 

na základních a středních školách. Hodinová 

dotace se předpokládá 1 – 2 hodiny týdně od 

prvního ročníku.

 U dětí, které se v hodnotách a pravidlech sluš-

ného chování neorientují, nabízí etická výchova 

pomoc při utváření charakteru mladého člově-

ka a je i účinným způsobem prevence stále 

narůstající agresivity. Etickou výchovu budou 

učit aprobovaní pedagogové, kteří tento obor 

mohou studovat na pedagogických fakultách 

v Hradci Králové a Olomouci. Jistě i další vysoké 

školy budou mít nyní novou motivaci k otvírání 

tohoto studijního oboru. Také Etické fórum ČR 

nabízí pedagogům vzdělávání formou akre-

ditovaných kurzů. Učitel, který projde tímto 

kurzem, získává posilu, lepší orientaci a výbavu 

pro zvládání výchovně náročných situací a krizí 

ve třídě. Dobře vedená etická výchova má po-

zitivní vliv i na kvalitu vzdělávání v širším slova 

smyslu. Z každoročních setkání při vyhodno-

cování škol věnujících se této výuce vím, že její 

efekty jsou okamžité. Kromě toho, že se mění 

chování dětí, dochází i k pozitivnímu ovlivnění 

atmosféry na školách.

Názor studentky:

„Osobně si myslím, že má etika za úkol pomoci 

studentům z různých životních podmínek, 

prostředí a názorů, růst v nikoliv poslušné členy 

společnosti, kteří slepě půjdou za vedoucím, ný-

brž v originální osobnosti, které samy dokážou 

zvážit situaci, vytvořit si na ni názor a zaujmout 

k ní postoj založený na zvnitřnělých morálních 

hodnotách. Největší hodnotu má však etika pro 

mě v tom, že pomáhá lidem nalézt sebe a praco-

vat na sobě.“ (Hanka 19 let)

ETICKÁ VÝCHOVA MÁ ZELENOU

Schválené opatření vytváří prostor k zavedení 

etické výchovy jako samostatného předmětu 

na základních a středních školách. To je pak již 

jen otázkou priorit při tvorbě rámcově vzdělá-

vacích programů dané školy. Přála bych si, aby 

se tato výuka rozšířila do všech škol, získala 

podporu učitelů, rodičů, ale i starostů – zřizova-

telů škol. Nejedná se v ní o kázání morálky, jak 

se někteří obávají, ale o vedení žáků k osvojení 

si užitečných kompetencí – tedy dovedností 

formou zážitkové metody. Možná bychom 

mohli s určitou nadsázkou hovořit o kultivaci 

jedince, kultivaci mezilidských vztahů a násled-

ně života celé naší společnosti.

Věra Luxová, KDU-ČSL
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dokončené stavby FWE na p.p.č. 4216/

1, zapsané na LV č. 10001 pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí, spolu uzavřou smlouvu o zřízení 

věcného břemene, na základě které zřídí 

budoucí povinný ve prospěch budoucího 

oprávněného na pozemcích uvedených v čl. 

II této smlouvy věcné břemeno, spočívající 

v právu budoucího oprávněného umístit na 

těchto pozemcích podzemní vedení – kabel 

VN a v právu vstupovat a vjíždět dopravními 

prostředky na pozemek budoucího 

povinného v souvislosti s provozem, 

opravami, údržbou, změnami a to 

v rozsahu, jak je vyznačeno na přiloženém 

situačním snímku a jak po dokončení 

stavby bude vymezeno GP, to vše na dobu 

časově neomezenou a bezúplatně.

q) uzavření dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 

RUD/ZAM/200602 ze dne 30.10.2007, mezi 

Miriam Svojanovskou se sídlem Vančurova 

66, Lanškroun, jako zhotovitelem, a obcí 

Rudoltice jako objednatelem, kterým se 

předmět plnění rozšiřuje o úklid bytových 

domů čp. 620, 622, 623 a 625-628 v obytné 

zóně Zámeček – Rudoltice.

r) po projednání Zprávy o posouzení 

a hodnocení nabídek ze dne 10.12.2009 

ohledně veřejné zakázky malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace 

Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ jako 

nejvhodnější nabídku – nabídku č. 3 uchazeče 

Martin Hlaváček, Bezděkov 1344, 560 02 

Česká Třebová, IČ 762 66 435 za celkovou 

nabídkovou cenu ve výši 187.200,– Kč.

s) vyhlášení výběrového řízení na veřejnou 

zakázku „Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“;

zadávací podmínky pro vyhlášení 

výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“, a to:

1. cena – váha 80 %

2. garance (záruční lhůta) – váha 20 %;

složení 3členné komise pro otevírání 

obálek a posuzování a hodnocení 

nabídek uchazečů ve výběrovém řízení na 

veřejnou zakázku „Rekonstrukce tělocvičny 

Rudoltice“, a to takto:

Libor Dostál, bytem Dlouhá Třebová 335,

Oldřich Rezek, bytem Rudoltice 117,

Iva Stránská, bytem Rudoltice 121.

t) stanovení výše správních poplatků 

za služby spojené s projektem Czech 

POINT, poskytovaných Obecním úřadem 

v Rudolticích, a to v následující výši:

– výpis z katastru nemovitostí

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– výpis z obchodního rejstříku

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– výpis z rejstříku trestů

50,– Kč za výpis

– výpis ze živnostenského rejstříku

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– příjem podání podle živnostenského 

zákona (§ 72)

50,– Kč za přijetí podání + poplatek dle 

druhu podání (podle Živnostenského 

úřadu)

– výpis z bodového hodnocení řidiče

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– výpis ze seznamu kvalifi kovaných 

dodavatelů

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– podání do registru účastníků provozu 

modulu autovraků ISOH

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– výpis z insolvenčního rejstříku

100,– Kč za první stranu, 50,– Kč za každou 

další stránku

– datové schránky

zpoplatněna pouze autorizovaná konverze 

30,– Kč za stránku a opakované vydání 

přístupových údajů 200,– Kč.

2) Zastupitelstvo obce neschvaluje:

a) z důvodu omezených fi nančních prostředků 

obce poskytnutí příspěvku na opravu kulturní 

památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159 

– bod č. 4 písm. d) usnesení

3) Zastupitelstvo obce 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. 

4216/1 o výměře 14 473 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 1,0 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 1,0 

MWp na p.p.č. 4216/1, včetně oplocení 

a vedení kabelu dle přiložené projektové 

dokumentace, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

4) Zastupitelstvo obce se seznámilo:

a) s návrhem rozpočtu obce Rudoltice na rok 

2010, zveřejněného na úřední desce obecního 

úřadu ve dnech 4. 12. – 20. 12. 2009

b) se žádostí o prominutí větší části smluvní 

pokuty za pozdní úhradu kupní ceny za 

p.p.č. 4218/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

podanou kupujícím p. Z.Ch. dne 23.11.2009 

– bod č. 1 písm. i) usnesení

c) s průběhem a výsledky výběrového 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

„Zpracování projektové dokumentace 

Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“, jehož 

vyhlášením byla pověřena společnost VISION 

Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. r) usnesení

d) se žádostí MgA. P.K. ze dne 16.12.2009 

o poskytnutí příspěvku na opravu kulturní 

památky Nový Zámek u Lanškrouna, čp. 159

5) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) že od posledního veřejného zasedání 

nedošlo k podání žádné stížnosti

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce

c) Dokumentaci pro územní rozhodnutí 

a stavební povolení „Fotovoltaický zdroj 1,0 

MWp Rudoltice“ – bod č. 3 písm. a) usnesení

d) odstoupení kupujícího p. R.K., bytem 

XXX, od kupní smlouvy a dohody o zřízení 

předkupního práva k p.p.č. 4293/21 ze dne 

6.1.2009, podané obecnímu úřadu dne 

12.10.2009 – bod č. 1 písm. j) usnesení

e) návrh Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene č. IV-12-

2003458/VB1 mezi obcí Rudoltice jako 

stranou budoucí povinnou z věcného 

břemene a ČEZ Distribuce, a.s. jako 

stranou budoucí oprávněnou z věcného 

břemene, jejímž předmětem je sjednání 

podmínek pro budoucí uzavření smlouvy 

o zřízení věcného břemene na p.p.č. 

4245/1, 4290 a 4218/1, zapsaných na LV č. 

10001 pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí.

f) informaci starostky obce o zlepšení 

spolupráce se správcem obecního bytového 

fondu RK Mouření, spol. s r.o., Svitavy a souhlasí 

s pokračováním vzájemné spolupráce.
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Letošní rok začal na Zámečku vlastně 
půlnočním ohňostrojem. Stále se 
pokračuje v úpravách přízemí, aby 
mohla kavárna návštěvníkům postupně 
nabízet stále širší možnosti občerstvení.

V lednu také majitelé uspořádali druhou 

prezentaci projektu Koruna země pro občany 

Rudoltic i přítomné zástupce tisku. Byla také 

vyhodnocena anketa, ve které měli možnost 

obyvatelé obce vyjádřit svůj názor na projekt.

V zimním období se už připravují akce na letní 

sezonu, pro mladé byla jedna soukromá akce 

i v lednu v zámeckých sklepeních s názvem 

Termitech., jistě nebyla poslední. Ve sklepení 

opět vyrostly rampouchy přes metr vysoké, 

při současném tání tam bohužel také velmi 

zatéká.

I při dalších úpravách přízemí bývá kavárna 

odpoledne otevřena od 15 h., je možno si po-

sedět, dát si čaj, kávu nebo pivo a pokračovat 

v procházce. Postupně bude kavárna nabízet 

i další možnosti občerstvení.

Do věže se už nyní připravují a zajišťují další 

různé výstavky i nová informační tabla, ta sou-

časná tam bohužel velmi trpí vlhkostí, která se 

na nich sráží. S vlhkostí se na Zámečku bude 

bojovat zřejmě ještě dlouho, dokud nebude 

vybudována kotelna a další nutné úpravy, 

zastřešena venkovní terasa a izolována místa, 

kudy vlhkost do budovy proniká.

Na Zámečku se letos opravdu nudit nebudeme, 

kromě akcí pro návštěvníky by se měl letos také 

ve věži natáčet videoklip, profesionální fotogra-

fování k němu už proběhlo, a na podzim bylo 

domluveno natočení pořadu o Zámečku v jar-

ním období, kdy přesně, se ještě neví.

Že na Zámeček přijedou televizní štáby natáčet 

něco úplně jiného ještě dříve jsme v té době 

tušit nemohli. Když jsem se dozvěděla o kruhu 

ve sněhu, kde taje sníh, a naměřila jsem v něm 

poměrně vysokou teplotu, nejdříve v hloubce 

7 cm až +17,5 stupňů, později v hloubce 17 cm 

až + 25 stupňů, zaslala jsem článek o tomto 

úkazu do ČTK, kam už víc než rok posílám růz-

né informace o akcích a dalším dění v okolí. 

Že o tuto zvláštnost a v té době záhadný úkaz 

projeví media takový zájem jsme nečekali, za-

čalo se pátrat po příčině, nejdříve se ověřovaly 

různé údaje a informace, získané i díky odvy-

sílání této zprávy na TV Nova. Dostávali jsme 

ovšem také informace, které nebyly pravdivé, 

ale prověřit se také musely.

Později, po ověření nových okolností, se zača-

la opatrně hloubit sonda ve středu kruhu, kde 

suchá a sypká hlína vymezovala místo, které 

bylo třeba prohlédnout nejdříve. Bylo tam 

hodně kamenů z bývalého zámku a v hloubce 

cca 50 cm bylo nalezeno několik předmětů.

Nakonec se přišlo na to, že když před 38 lety 

ukládali dělníci do země kabelovou spojku na 

přípojce elektřiny do blízké myslivecké boudy, 

nechali u ní ležet plechový kyblík od asfaltu.

Neví se přesně, kdy došlo k posunutí zeminy 

pod spojkou, která byla o kus nad místem, 

kde asi byla původně, mohla při tom však 

vzniknout prasklina krytu, kterou do spojky 

začala pronikat vlhkost a po čase začal prav-

děpodobně jen jeden ze tří vodičů probíjet 

a zahřívat okolí v místě, kde se spojky dotýkala 

plechová nádoba.

Došlo doslova k jejímu přiškvaření a v tom 

místě vznikalo velké teplo, které se dále šířilo 

do okolní půdy, a tak docházelo k prohřívání 

půdy až k povrchu, kde pak roztával sníh 

v kruhovém tvaru, což není obvyklé, protože 

plechovka opravdu nebývá běžnou součástí 

staré kabelové spojky. Plechová nádoba tak 

fungovala vlastně jako přímotop, který topil 

do půdy a způsobil tak zajímavou zámeckou 

záhadu.

O tom, že v těch místech vede staré elektrické 

vedení, nikdo ze Zámečku ovšem nevěděl.

Měli jsme však další různé informace, že bylo 

místo bez sněhu pozorováno už před lety.

Asi už se nikdy nezjistí, jak dlouho tento jev 

trval, až po jeho zveřejnění bylo zjištěno, že 

se opravdu točí bez příčiny elektroměr, byla 

odpojena elektřina a po kontrole snižující se 

teploty byla vykopána sonda, která příčinu 

opravdu odhalila, poškozená spojka byla od-

straněna a kabel opraven. Ukázalo se tak, že 

bylo dobře, když se začalo pátrat po příčině 

tak nezvyklého úkazu. Zabránilo se tak ještě 

větším škodám.

Nejen kruh, ale i Zámeček si prohlédlo v po-

slední době několik sensibilů, kteří nám sdělili 

některé velmi zajímavé informace, některé se 

dalším ověřením potvrdily, jiné na ověření 

budou čekat, dokud se nebudou moci provést 

profesionální průzkumy sklepení.

Ale se získáváním informací byste nám mohli 

pomoci i vy, občané Rudoltic, zvláště ti dříve 

narození, kteří si pamatují doby minulé, nebo 

ti, kterým to mohli rodiče vyprávět, velmi rádi 

bychom se dozvěděli více o jakémkoli dění na 

Zámečku v období druhé světové války i jejího 

konce, kdy v r. 1945 už bylo jasné, že nacistická 

armáda bude poražena.

Budu vděčna za jakékoli informace o Zámečku 

z dob minulých, velmi ráda bych začala psát 

zámeckou pamětní knihu a k tomu potřebuji 

co nejvíce informací z dob minulých, aby se 

mohlo navázat na informace v obecní kronice, 

kterou psal učitel Ferdinand Jandl v r. 1937.

Krasava Šerkopová

ZAČÁTEK ROKU JE NA ZÁMEČKU BOHATÝ NA ZAJÍMAVÉ UDÁLOSTI

Plechový kyblík od asfaltu fungoval jako 
přímotop, který topil do půdy a způsobil tak 

zajímavou zámeckou záhadu.
Foto: Krasava Šerkopová
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6) Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostku obce k podpisu dodatku č. 

1 ke Kupní smlouvy a smlouvě o zřízení 

předkupního práva – bod č. 1 písm. h) 

usnesení

b) starostku obce k podpisu Dodatku ke 

smlouvě o výhradním zprostředkování 

prodeje nemovitosti – bod č. 1 písm. k) 

usnesení

c) starostku obce k podpisu dodatku ke 

Smlouvě o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 

prostor – bod č. 1 písm. l) usnesení

d) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o dodávce vody – bod č. 1 písm. m) usnesení

e) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. 

n) usnesení

f) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. 

o) usnesení

g) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – bod č. 1 písm. p) usnesení

h) starostku obce k podpisu dodatku č. 2 ke 

Smlouvě o dílo – bod č. 1 písm. q) usnesení

i) VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením 

výběrového řízení na veřejnou zakázku 

„Rekonstrukce tělocvičny Rudoltice“ – bod 

č. 1 písm. s) usnesení

7) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) předsedovi TJ Sokol Rudoltice provést 

vyúčtování poskytnuté dotace na rok 2010 

a předložit jej obecnímu úřadu nejpozději 

do 15.12.2010 – bod č. 1 písm. e) usnesení;

předsedovi klubu důchodců provést 

vyúčtování poskytnutého příspěvku na 

rok 2010 a předložit jej obecnímu úřadu 

nejpozději do 15.12.2010 – bod č. 1 písm. e) 

usnesení

b) starostce obce podat žádost o poskytnutí 

dotace na Krajský úřad Pardubického kraje 

nejpozději do 31.12.2009 – bod č. 1 písm. g) 

usnesení

c) starostce obce uvědomit neprodleně 

o této skutečnosti kupujícího p. Z.Ch. – bod 

č. 1 písm. i) usnesení

d) starostce obce uvědomit neprodleně 

o této skutečnosti p. R.K. – bod č. 1 písm. j) 

usnesení

e) obecnímu úřadu uvědomit o této 

skutečnosti autorizovaného projektanta 

elektro p. Michala Marka – bod č. 8 písm. a) 

usnesení

8) Zastupitelstvo obce prohlašuje:

a) že obec Rudoltice je připravena uzavřít 

Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení 

věcného břemene se společností ČEZ 

Distribuce, a.s., jejímž předmětem bude 

sjednání podmínek pro budoucí uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

(kabelové vedení NN, stavba Rudoltice 

– NOVÝ ZÁMEK) na p.p.č. 4245/1, 4290 

a 4218/1, zapsaných na LV č. 10001 

pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí, to vše za předpokladu, 

že náhrada za zřízení tohoto věcného 

břemene bude navýšena na částku 

v minimální výši 250 Kč/m délkový

9) Zastupitelstvo obce revokuje:

a) své usnesení č. OZ/30/10/08 pod bodem 

1f ), kterým byla schválena Kupní smlouva 

a dohoda o zřízení předkupního práva na 

p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna 

– bod č. 1 písm. j) usnesení

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/28/01/10

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) uzavření Smlouvy o přistoupení k závazkům 

mezi příspěvkovou organizací Stavby 

Rudoltice a obcí Rudoltice, jejímž předmětem 

je přistoupení obce Rudoltice k závazkům 

příspěvkové organizace Stavby Rudoltice, 

vyplývajících z úvěrů specifi kovaných v čl. 

I této smlouvy, a to ke dni 14.12.2009.

d) uzavření Dodatku ke smlouvě o zřízení 

věcného břemene ze dne 6.8.2009, 

schválené zastupitelstvem obce dne 

30.7.2009, jehož předmětem je převod práv 

kupujícího dle článku III. bod 3 Smlouvy, 

a to na společnost TRADING M & K, a.s. se 

sídlem K Roztokům 114/13, Praha 6, IČ: 

453 13 911, a dále doplnění článku II. bod 1 

o p.p.č. 4478.

e) uzavření Smlouvy o dílo č. 1/2009 

mezi obcí Rudoltice jako objednatelem 

a Martinem Hlaváčkem se sídlem Bezděkov 

1344, Česká Třebová, jako zhotovitelem, 

jehož předmětem provedení projektové 

dokumentace stavby rekonstrukce 

tělocvičny Rudoltice za cenu díla ve výši 

187 200,– Kč.´

f) po projednání Zprávy o posouzení 

a hodnocení nabídek ze dne 27.1.2010 

ohledně veřejné zakázky „Rekonstrukce 

tělocvičny Rudoltice“ jako nejvhodnější 

nabídku – nabídku č. 8 uchazeče DS INTEX 

s.r.o. za celkovou nabídkovou cenu ve výši 

4 810 109,– Kč. – bod č. 10 písm. a) tohoto 

usnesení

g) po projednání Protokolu o otevírání 

nabídek ze dne 11.1.2010 ohledně veřejné 

zakázky malého rozsahu na zhotovení 

prováděcí dokumentace pro „Poldr 

Rudoltice na Lukávce“ jako nejvhodnější 

nabídku – nabídku č. 2 uchazeče 

AGROPROJEKCE Litomyšl spol. s r.o., IČ: 

642 55 611, za celkovou nabídkovou cenu 

ve výši 198 000,– Kč;

Smlouvu o dílo mezi obcí Rudoltice jako 

objednatelem a společností Agroprojekce 

Litomyšl spol. s r.o. se sídlem Litomyšl, 

Na Lánech 81, jako zhotovitelem, jejímž 

předmětem je vypracování projektové 

dokumentace pro stavební povolení 

a realizaci stavby „Poldr Rudoltice na Lukávce“

h) vyhlášení výběrového řízení na pojištění 

movitého i nemovitého majetku a cenností 

ve vlastnictví obce Rudoltice a dále na 

pojištění odpovědnosti za škodu.

i) uzavření Smlouvy o právu provést stavbu 

a o smlouvě budoucí o bezúplatném 

převodu nemovitosti č. 66/OPM/002/2010 

mezi Českou republikou – Zemědělská 

vodohospodářská správa, se sídlem Hlinky 

60, Brno jako budoucím převodcem, a obcí 

Rudoltice jako budoucím nabyvatelem, 

jejímž účelem je vytvoření podmínek 

pro realizaci stavebního projektu 

budoucího nabyvatele (cyklostezky) na 

pozemcích budoucího převodce a dohoda 

o náležitostech budoucího převodu 

pozemku, a jejímž předmětem je budoucí 

bezúplatný převod p.p.č. 3446/13, vodní 

plocha o výměře 683 m2 v obci Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, zapsaném 

v KN u KÚ pro PK, KP ÚO, na LV čl. 479;

uzavření Kupní smlouvy mezi M.Š. na straně 

jedné jako prodávajícím a obcí Rudoltice 

na straně druhé jako kupujícím, jejímž 

předmětem je prodej dílu „a“ pozemkové 

parcely č. 4288/1 – orná půda o výměře 122 

m2, odděleného GP č. 955-10/2010 ze dne 

27.1.2010 ze stávající p.p.č. 4288/1, a to za 

vzájemně ujednanou kupní cenu v celkové 

výši 17 080,– Kč;

uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene z titulu 

výstavby akce „Cyklostezka Lanškroun 

– Česká Třebová, 1. etapa“ mezi obcí 

Rudoltice jako zavázanou stranou 

a budoucím povinným z věcného břemene, 
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a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko 

jako oprávněnou stranou a budoucím 

oprávněným z věcného břemene, jejímž 

předmětem je závazek strany zavázané, že 

nejpozději do 100 dnů ode dne kolaudace 

stavby uzavře se stranou oprávněnou na její 

návrh smlouvu o zřízení věcného břemene 

k pozemkům, které budou přímo dotčeny 

tělesem plánované výše uvedené stavby, 

uvedených v čl. I smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, spočívající 

v právu provádění oprav a údržby stavby 

v rozsahu stanoveném GP, pro zaměření 

stavby komunikace, po dobu existence 

stavby za podmínek stanovených v čl. III 

této smlouvy;

uzavření Smlouvy o právu k provedení 

stavby mezi obcí Rudoltice jako vlastníkem 

nemovitostí a Dobrovolným svazkem 

obcí Lanškrounsko se sídlem J.M.Marků 

12, Lanškroun, jako stavebníkem, 

jejímž předmětem je souhlas vlastníka 

nemovitostí za podmínek dohodnutých ve 

smlouvě, která je nedílnou součástí tohoto 

usnesení, aby na nemovitostech uvedených 

v čl. I této smlouvy byla provedena stavba 

„Cyklostezka Lanškroun – Česká Třebová, 

1. etapa“ a tak vzniklo stavebníkovi 

oprávnění zřídit stavbu, vstupovat a vjíždět 

na předmětné nemovitosti v souvislosti se 

zřizováním, provozem, opravami a údržbou 

stavby

j) vydání Nařízení obce Rudoltice č. 1/2010, 

kterým se vydává tržní řád, s účinností od 

1.2.2010.

k) Rozpočtové opatření č. 1/2010, kterým 

se zvyšují příjmy rozpočtu obce – globální 

dotace ve výši 550 300 Kč a současně 

zvyšují výdaje ve výši 50 tisíc Kč (příspěvek 

na TJ Sokol) a 500 300 Kč (VS služby).

l) Rozpočtové opatření č. 6/2009, jehož 

předmětem je zejména Rozpočtové opatření 

PK č. 240, přijetí úvěru, převod do rozpočtu 

obce z fondu hospodářské činnosti a další 

drobné úpravy rozpočtu na rok 2009, jež je 

nedílnou součástí tohoto usnesení. – bod č. 4 

písm. b) tohoto usnesení

m) převod z fondu hospodářské činnosti 

(účet 903 80) do rozpočtu obce ve výši 

10 900 tis. Tento převod byl proúčtován 

již v roce 2009 v souladu s rozpočtovým 

opatřením č. 6.

n) výpočet (kalkulaci) cen pro stočné obce 

Rudoltice pro rok 2010;

s účinností od 1.1.2010 cenu vody 

odkanalizované (stočného) v obci Rudoltice 

ve výši 18,– Kč/m3 včetně DPH.

o) uzavření kupní smlouvy a smlouvy 

o věcném předkupním právu mezi Obcí 

Rudoltice jako prodávající a oprávněnou 

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

jako kupujícím a povinným z předkupního 

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

4245/22, zapsané na LV č. 10001, vedeného 

u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí nad Orlicí 

pro obec Rudoltice a kat. území Rudoltice 

u Lanškrouna, za kupní cenu 228 866,– Kč.

p) uzavření Dodatku č. 8 Nájemní smlouvy 

ze dne 29.6.2006 mezi EKOLA České 

Libchavy s.r.o. jako pronajímatelem 

a obcí Rudoltice jako nájemcem, jehož 

předmětem je změna ustanovení čl. II odst. 

1 nájemní smlouvy ze dne 29.6.2006;

uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo 

na sběr a odstraňování nebezpečných 

složek komunálního odpadu mezi EKOLA 

České Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem 

a obcí Rudoltice jako objednatelem, jehož 

předmětem je změna přílohy č. 1 Smlouvy 

o dílo na sběr a odstraňování nebezpečných 

složek komunálního odpadu;

uzavření Dodatku č. 8 Smlouvy o dílo 

na služby spojené s tříděním odpadu 

mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako 

zhotovitelem a obcí Rudoltice jako 

objednatelem, jehož předmětem je změna 

ustanovení smlouvy o dílo na služby spojené 

s tříděním odpadu ze dne 24.3.2003;

uzavření Dodatku č. 9 Smlouvy o dílo 

na služby spojené s tříděním odpadu 

mezi EKOLA České Libchavy s.r.o. jako 

zhotovitelem a obcí Rudoltice jako 

objednatelem, jehož předmětem je změna 

ustanovení smlouvy o dílo na služby spojené 

s tříděním odpadu ze dne 24.3.2003;

uzavření Dodatku č. 3 Smlouvy o dílo na 

svoz a odstraňování komunálního odpadu 

z odpadových nádob mezi EKOLA České 

Libchavy s.r.o. jako zhotovitelem a obcí 

Rudoltice jako objednatelem, jehož 

předmětem je doplnění čl. IV smlouvy 

o dílo na svoz a odstraňování komunálního 

odpadu z odpadových nádob.

q) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

o zřízení věcného břemene mezi obcí 

Rudoltice jako stranou budoucí povinnou 

z věcného břemene a společností ČEZ 

Distribuce, a.s., se sídlem Děčín 4, Teplická 

874/8, jako stranou budoucí oprávněnou 

z věcného břemene, jejímž předmětem je 

sjednání podmínek pro budoucí uzavření 

smlouvy o zřízení věcného břemene 

(kabelové vedení NN, stavba Rudoltice 

– NOVÝ ZÁMEK) na p.p.č. 4245/1, 4290 

a 4218/1, zapsaných na LV č. 10001 

pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna, vedeného u KÚ pro PK, KP 

Ústí nad Orlicí, a to za fi nanční náhradu 

v celkové výši 103.250,– Kč.

r) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí 

smlouvy o zřízení věcného břemene na 

el. přípojku, odvodnění šachty do dešťové 

kanalizace a napojení el. přípojky na el. 

rozvod v objektu ČOV Zámeček, a to 

mezi společností Vodovody a kanalizace 

Jablonné nad Orlicí, a.s. se sídlem Jablonné 

nad Orlicí, Slezská 350 jako budoucím 

oprávněným a obcí Rudoltice jako 

budoucím povinným, jejímž předmětem 

je uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene na p.p.č. 4245/1 a 4222/

1, zapsaných na LV č. 10001 pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

vedeného u KÚ pro PK, KP ÚO, a to za 

fi nanční náhradu ve výši 4.000,– Kč.

s) uzavření Dodatku k dohodě o odborné 

pomoci mezi obcí Rudoltice a Městskou 

knihovnou Lanškroun ze dne 23.12.2007, 

jehož předmětem je ponížení částky na 

nákup literatury ve výši 8 Kč na jednoho 

obyvatele obce a prodloužení platnosti 

dohody do 31.12.2010.

t) uzavření Dodatku ke smlouvě o výhradním 

zprostředkování pronájmu nemovitosti, bytu 

či nebytových prostor mezi obcí Rudoltice 

jako zájemcem a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ 

SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA s.r.o. se sídlem 

Žichlínek 84, jako zprostředkovatelem, 

jehož předmětem je rozšíření seznamu 

nemovitostí uvedených v čl. I Smlouvy, a to 

o byt č. 10 v budově čp. 263.

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) podané stížnosti a jejich postup řešení.

b) informace starostky obce o své činnosti 

týkající se chodu obce

c) informace MgA Kokeše k záměru 

vybudování zábavního a vzdělávacího 

areálu pro děti a rodiny s dětmi na 

Zámeckém vrchu.

d) informace starostky obce ohledně 

průběhu prací na cyklostezce Lanškroun 

– Rudoltice (Cyklostezka Lanškroun – Česká 

Třebová, 1.etapa).

e) Znalecký posudek č. 3677-005/10, 

zpracovaný ing. Miloslavem Ženkou, 

znalcem z oboru ekonomika – ceny 

a odhady nemovitostí se sídlem v České 

Třebové Moravská 2103, o obvyklé ceně 

trvalého travního porostu č. 549/1, ostatní 

plochy č. 3171/1 a ostatní plochy č. 

4217/3, vše v obci Rudoltice, k.ú. Rudoltice 

u Lanškrouna.

f) informace starostky obce o výsledcích 

soudního sporu mezi příspěvkovou 

organizací Stavby Rudoltice a p. J.S., 

ve kterém byla rozsudkem okresního 



soudu uložena p. J.S. povinnost zaplatit 

příspěvkové organizaci částku 103 530 Kč 

s příslušenstvím společně s náklady řízení;

že částka 103 530,– Kč s příslušenstvím 

a náklady řízení, kterou byl p. J.S. povinen 

zaplatit příspěvkové organizaci Stavby 

Rudoltice, již byla připsána na účet 

příspěvkové organizace Stavby Rudoltice.

g) rozhodnutí představenstva společnosti 

Vodovody a kanalizace, Jablonné nad Orlicí, 

a.s., na základě kterého se s platností od 

1.1.2010 zvyšuje cena vody pitné

o 2,– Kč bez DPH, tzn. na 26,– Kč/m3 bez 

DPH;

kalkulaci vodného na rok 2010, poskytnutou 

společností VAK Jablonné nad Orlicí, a.s.

h) výpověď z nájmu bytu, podanou p. E.B. 

z bytu č. 10 v domě čp. 263 dne 18.1.2010.

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

a p. P. z bytu č. 7 v domě čp. 612 dne 

25.1.2010;

výpověď z nájmu bytu, podanou p. M. 

z bytu č. 8 v domě čp. 612 dne 25.1.2010.

j) žádost o dotaci z rozpočtu obce na 

rok 2010 ve výši 100 000 Kč, podanou 

obchodním družstvem KONZUM na 

základě splnění podmínek, stanovených 

v bodě III Smlouvy o poskytnutí dotace 

z rozpočtu obce na úhradu nákladů 

souvisejících s provozem prodejny č. 10-205 

Rudoltice s tím, že dotace bude vyplacena 

z rozpočtových prostředků obce.

k) Výroční zprávu o činnosti obce Rudoltice 

v r. 2009 v oblasti poskytování informací 

podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném 

přístupu k informacím, ve znění pozdějších 

předpisů.

l) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího 

Hrubana, učiněných v souvislosti s bytovým 

fondem obce ke dni 11.1.2010.

3) Zastupitelstvo obce revokuje:

a) své usnesení č. OZ/21/12/09 bod bodem 

1c), kterým bylo schváleno Rozpočtové 

opatření č. 6/2009, jehož předmětem je 

zejména Rozpočtové opatření PK č. 240, přijetí 

úvěru a další drobné úpravy rozpočtu na rok 

2009, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.

4) Zastupitelstvo obce souhlasí:

a) s opravou zápisu ze zasedání 

Zastupitelstva obce Rudoltice, konaného 

dne 21.12.2009, specifi kovanou v příloze č. 1, 

která je nedílnou součástí tohoto usnesení.

5) Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostku obce provedením opravy 

zápisu dle přílohy č. 1 tohoto usnesení.

b) starostku obce k podpisu Dodatku ke 

smlouvě o zřízení věcného břemene – bod 

č. 1 písm. d) tohoto usnesení

c) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o dílo č. 1/2009 – bod č. 1 písm. e) tohoto 

usnesení

d) starostku obce k podpisu Smlouvy o dílo 

– bod č. 1 písm. g) tohoto usnesení

e) VISION Rudoltice s.r.o. vyhlášením 

výběrového řízení na pojištění movitého 

i nemovitého majetku a cenností ve 

vlastnictví obce Rudoltice a dále na 

pojištění odpovědnosti za škodu. – bod č. 1 

písm. h) tohoto usnesení

f) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o právu provést stavbu a o smlouvě 

budoucí o bezúplatném převodu – bod č. 1 

písm. i) tohoto usnesení

g) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy 

– bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení

h) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene – bod č. 1 písm. i) tohoto usnesení

i) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o právu provést stavbu – bod č. 1 písm. i) 

tohoto usnesení

j) starostku obce k podpisu kupní smlouvy 

a smlouvy o věcném předkupním právu.– 

bod č. 1 písm. o) tohoto usnesení

k) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 

Nájemní smlouvy – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení

l) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 

Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení

m) starostku obce k podpisu Dodatku č. 8 

Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení

n) starostku obce k podpisu Dodatku č. 9 

Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení

o) starostku obce k podpisu Dodatku č. 3 

Smlouvy o dílo – bod č. 1 písm. p) tohoto 

usnesení

p) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o smlouvě budoucí o zřízení věcného 

břemene – bod č. 1 písm. q tohoto usnesení

q) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o uzavření budoucí smlouvy o zřízení 

věcného břemene – bod č. 1 písm. r) tohoto 

usnesení

r) starostku obce k podpisu Dodatku 

k dohodě o odborné pomoci – bod č. 1 

písm. s) tohoto usnesení

s) starostku obce k podpisu Dodatku ke 

smlouvě o výhradním zprostředkování 

pronájmu nemovitosti, bytu či nebytových 

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

a bod č. 3 písm. i) tohoto usnesení

t) Stavebně-bytovou komisi ve spolupráci 

se správcem bytového fondu k zajištění 

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

tohoto usnesení

6) Zastupitelstvo obce požaduje:

a) k posouzení žádosti o změnu územního 

plánu na katastru obce Rudoltice v lokalitě 

Zámeckého vrchu, podané v lednu 2010 

MgA Přemyslem Kokešem a společností 

Nový Zámek s.r.o., požaduje v souvislosti 

s plánovaným rozvojem Nového Zámku 

u Lanškrouna na zábavní a vzdělávací areál 

pro děti a pro rodiny s dětmi doložení 

studie dopadů na život v obci, životní 

prostředí, dopravní zatížení a infrastrukturu 

obce, která bude vypracována nezávislou 

odbornou organizací, jež bude k návrhu 

žadatelů o změnu územního plánu 

současně odsouhlasena i zástupcem obce.

7) Zastupitelstvo obce nedává souhlas:

a) společnosti GUVEX, s.r.o. se sídlem 

Lanškroun, Dukelských hrdinů 1011, 

k vybudování fotovoltaické elektrárny 

o výkonu 0,5 MW na p.p.č. 4216/5 

v katastrálním území Rudoltice 

u Lanškrouna ve vlastnictví CITIC-MARMES 

BICYKLE CZ.

8) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) obecnímu úřadu sdělit stanovisko 

zastupitelstva žadateli. – bod č. 7 písm. a) 

tohoto usnesení

b) obecnímu úřadu zveřejnit Nařízení obce 

Rudoltice č. 1/2010 na elektronické i fyzické 

úřední desce obecního úřadu. – bod č. 1 

písm. j) tohoto usnesení

9) Zastupitelstvo obce se seznámilo:

a) s průběhem a výsledky výběrového 

řízení na veřejnou zakázku „Rekonstrukce 

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
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tělocvičny Rudoltice“, jehož vyhlášením byla 

pověřena společnost VISION Rudoltice s.r.o.

b) s průběhem a výsledky výběrového 

řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu 

na zhotovení prováděcí dokumentace 

pro „Poldr Rudoltice na Lukávce“, jehož 

vyhlášením byla pověřena společnost 

VISION Rudoltice s.r.o.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE 
Č. OZ/08/02/10

1) Zastupitelstvo obce schvaluje:

a) program, včetně navrhovaných změn

b) zapisovatele, ověřovatele zápisu

c) uzavření Dohody o zrušení kupní 

smlouvy, uzavřené mezi obcí Rudoltice 

jako prodávajícím a Antonínem Bartošem, 

bytem Šumperk, Svatováclavská 381/

20, jako kupujícím za účasti Mgr. Jany 

Hamplové jako uschovatelky části kupní 

ceny, jejímž předmětem je zrušení 

v plném rozsahu kupní smlouvy o převodu 

vlastnictví nemovitosti – pozemku parc. 

č. 4387 o výměře 29442 m2, zapsaného 

u KÚ pro PK, KP ÚO na LV č. 10001 pro obec 

Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

a na základě které do práv a povinností 

původního kupujícího vstupuje obchodní 

společnost TRADING M & K, a.s., se sídlem 

Praha 6, K Roztokům 114/13;

uzavření Kupní smlouvy o převodu 

vlastnictví k nemovitosti mezi obcí 

Rudoltice jako prodávajícím a obchodní 

společností TRADING M & K, a.s., se sídlem 

Praha 6, K Roztokům 114/13 jako kupujícím, 

za účasti Mgr. Jany Hamplové, advokátky, 

jako uschovatelkou části kupní ceny, jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4387 o výměře 

29 422 m2, zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí 

nad Orlicí na LV 10001 pro obec Rudoltice 

a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna za sjednanou 

kupní cenu ve výši 3 533 040,– Kč.

d) fi nanční vypořádání k 31.12.2009 mezi 

příspěvkovou organizací ZŠ a MŠ Rudoltice 

a zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to 

ve smyslu přílohy č. 1, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení;

fi nanční vypořádání k 31.12.2009 mezi 

příspěvkovou organizací Stavby Rudoltice 

a zřizovatelem, tj. obcí Rudoltice, a to 

ve smyslu přílohy č. 2, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení.

e) vyhodnocení hospodaření v obecních 

lesích za rok 2009, předložené správcem 

p. Zdeňkem Papíkem – LESPAP, shodně jako 

v příloze č. 1, která je nedílnou součástí 

tohoto usnesení – bod č. 2 písm. a)

f) uzavření dohody o úhradě neinvestičních 

nákladů na základní školní docházku 

žáků v základních školách v Lanškrouně, 

zřízených městem Lanškroun, a to za 

období od 1.9.2009 do 31.12.2009, jejímž 

předmětem je závazek obce Rudoltice 

uhradit městu Lanškroun částku 113 114,– 

Kč, jakožto neinvestiční náklady připadající 

na úhradu nákladů spojených s plněním 

povinné školní docházky v základních 

školách v Lanškrouně celkem 46 žáků, kteří 

mají trvalý pobyt v obci Rudoltice.

g) uzavření Smlouvy o zřízení věcného 

břemene č. IV-12-2004393/VB/01 mezi obcí 

Rudoltice jako stranou povinnou z věcného 

břemene a společností ČEZ Distribuce, 

a.s. jako stranou oprávněnou z věcného 

břemene, jejímž předmětem je zřízení 

věcného břemene na p.p.č. 152/2, 169, 

3124, 3349/1 a 3349/3, zapsaných na LV 

č. 10001, pro k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, 

u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí, spočívající 

ve strpění práva zřizovat a provozovat 

zařízení distribuční soustavy na dotčené 

nemovitosti a zdržet se po dobu trvání 

věcného břemene na dotčené nemovitosti 

provádění činností, které by ohrozily nebo 

mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost 

provozu zařízení distr. soustavy nebo 

ohrozit život, zdraví či majetek osob, 

které by znemožňovaly nebo podstatně 

znesnadňovaly přístup strany oprávněné 

z věcného břemene k zařízení distribuční 

soustavy, to vše za jednorázovou fi nanční 

náhradu 1000,– Kč.

h) uzavření Smlouvy o smlouvě budoucí 

na zřízení věcného břemene z titulu 

výstavby akce „Cyklostezka Lanškroun 

– Česká Třebová, 1. etapa“ mezi obcí 

Rudoltice jako zavázanou stranou 

a budoucím povinným z věcného břemene, 

a Dobrovolným svazkem obcí Lanškrounsko 

jako oprávněnou stranou a budoucím 

oprávněným z věcného břemene, jejímž 

předmětem je závazek strany zavázané, že 

nejpozději do 100 dnů ode dne kolaudace 

stavby uzavře se stranou oprávněnou na její 

návrh smlouvu o zřízení věcného břemene 

k pozemkům, které budou přímo dotčeny 

tělesem plánované výše uvedené stavby, 

uvedených v čl. I smlouvy, která je nedílnou 

součástí tohoto usnesení, spočívající v právu 

provádění oprav a údržby stavby v rozsahu 

stanoveném GP, pro zaměření stavby 

komunikace, po dobu existence stavby za 

podmínek stanovených v čl. III této smlouvy.

2) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:

a) informace p. Zdeňka Papíka 

o hospodaření v obecních lesích v roce 

2009 – bod č. 1 písm. e)

b) zprávu o trestné činnosti v obci Rudoltice 

za rok 2009, podanou Policií ČR, Krajské 

ředitelství policie PK, Obvodní oddělení 

Lanškroun.

c) informace ohledně nákladů spojených 

s výkonem přenesené působnosti za 

projednávání přestupků, které za rok 2009 

činily částku 34.000,– Kč.

3) Zastupitelstvo obce pověřuje:

a) starostku obce k podpisu Dohody 

o zrušení kupní smlouvy – bod č. 1 písm. c) 

tohoto usnesení

b) starostku obce k podpisu Kupní smlouvy 

o převodu vlastnictví k nemovitosti – bod č. 

1 písm. c) tohoto usnesení

c) starostku obce k podpisu dohody 

o úhradě neinvestičních nákladů – bod č. 1 

písm. f ) tohoto usnesení

d) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o zřízení věcného břemene – bod č. 1 písm. 

g) tohoto usnesení

e) starostku obce k podpisu Smlouvy 

o smlouvě budoucí na zřízení věcného 

břemene – bod č. 1 písm. h) tohoto 

usnesení

4) Zastupitelstvo obce ukládá:

a) obecnímu úřadu sdělit stanovisko 

žadatelům – bod č. 5 písm. a) tohoto usnesení

5) Zastupitelstvo obce vydává:

a) vlastníkům p.p.č. 2121/5 a st.p.č. 

205/1 p. J.B., S.B. a J.B., a dále vlastníkům 

st.p.č. 205/2 manželům O. a J. Š. souhlas 

s odkupem části p.p.č. 3205/2 ve vlastnictví 

státu, která je zakreslena na přiloženém 

snímku kat. mapy a je nedílnou součástí 

tohoto usnesení.

6) Zastupitelstvo obce revokuje:

a) své usnesení pod bodem č. 1g) usnesení 

č. OZ/26/11/09 ze dne 26.11.2009, kterým 

došlo ke schválení uzavření Kupní smlouvy 

mezi obcí Rudoltice jako prodávajícím 

a Antonínem Bartošem se sídlem Šumperk, 

Svatováclavská 381/20 jako kupujícím, jejímž 

předmětem je prodej p.p.č. 4387 o výměře 

29 422 m2, zapsané u KÚ pro PK, KP Ústí nad 

Orlicí na LV č. 10001 pro obec Rudoltice a k.ú. 

Rudoltice u Lanškrouna za sjednanou kupní 

cenu ve výši 3 533 040,– Kč.
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Obecní úřad a Římskokatolická farnost Rudoltice Vás společně s osvědčeným organizačním týmem z řad občanů naší obce srdečně zvou na 

obecní slavnost, která se bude konat 

ve dnech 26. – 27. června 2010 přímo ve středu obce.
U příležitosti oslavy svátku patronů našeho kostela – svatého Petra a Pavla – se pokusíme

po dlouholeté časové odmlce obnovit v obci tradici konání pouti.

 

Již nyní se můžete těšit na bohatý program. V rámci oslav proběhne v kostele slavnostní 

mše s hudebním doprovodem pozvaného pěveckého sboru. Pro děti i dospělé budou

připravené pouťové atrakce, uvidíte ukázku hasičského útoku, po celou dobu slavností 

bude probíhat rozmanitý jarmark a nebude samozřejmě chybět bohaté občerstvení, jako 

je např. sele na rožni, steaky, bramboráky, uzenina, langoše a nejrůznější nápoje. 

Překvapení nemůže chybět.

 

Zlatým hřebem obecní slavnosti bude BOJ O RUDOLTICKÉHO RAKA.

Soutěžit o toto putovní ocenění bude 5 družstev o 6 členech, složených ze 3 mužů a 3 žen. 

Zájemci o účast, registrujte své družstvo na obecním úřadu nejpozději do konce měsíce 

května t. r.

Stejně tak, kdo z našich občanů bude mít zájem účastnit se se svým stánkem zmíněného 

jarmarku, nechť se nahlásí na obecním úřadu v témže termínu.

Na sobotní večer se připravuje pouťová zábava, na které zahraje rocková skupina RUBIKON.                           Těšíme se na vaši účast.

DS Tyl Králíky zahraje v pátek 
16. dubna od 19 hodin na jevišti 
sálu kulturního domu Rudoltice 
komedii ze současnosti SBOROVNA 
(Jaromír Břehový) s podtitulem 
Sex, drogy a školní řád. 

Komedie ze sborovny učiliště, kde se 

učitelé snaží zvládat naprosto nezvlada-

telné žáky. Současná učňovská mládež je 

sice plná vulgarismů, ale ani ve sborovně 

nepanuje ideální stav, neboť i tam padly 

všechny etické i morální hodnoty. Žák 

Pivoňka se svými fi nančně silnými rodiči 

školu téměř rozvrátí... ředitel je zkorum-

povaný fl egmatik ...jeho nová zástupkyně 

je lehce podplatitelná ... žáci natáčejí na 

mobil sexuální hrátky členů sboru...žák 

Pivoňka ovšem zůstává a život běží dál...

Režie: Pavel Strnad                                    M. M.

KULTURNÍ KOMISE ZVE NA DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ SBOROVNA – DRSNOU 
KOMEDII ZE SOUČASNOSTI

Petropavlovská pouť 

Kostel sv. Petra a Pavla. Foto: Petr Macháček


