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PETROPAVLOVSKÁ POUŤ
O víkendu
26. – 27. 6. 2010
prožila obec
Rudoltice něco
mimořádného.
Je pravda, že si
obyvatelé zvláště
ve středu obce
mnoho klidu
a ticha tentokrát
neužili! Všechny
věkové skupiny však dostaly možnost
důstojné a radostné oslavy patronů
svého kostela – od návštěv oblíbených
pouťových atrakcí pro děti, stánků
s občerstvením i dárkovými předměty,
posezení u skleničky s přáteli, zhlédnutí
tanečních vystoupení až po noční
taneční zábavu se skupinou
Rubikon.

A ani tento výčet akcí není úplný: je potřeba ještě zmínit ukázky závodních vozů firmy Camurra, hasičské techniky i projížďky dětí hasičským
vozem, zábavné odpoledne na hřišti s kejklíři
a rytířským zápasem skupiny Medieval, zdařilé divadelní představení hry Járy Cimrmana
„Visionář“ provedené týmem v obci objevených
hereckých talentů „Bachadej“.
Slavnostní mše ve vyzdobeném kostele s vtipným P. Zbigniewem Czendlikem a sborem
nevidomých, při které vládla pohodová atmosféra a po níž se rozdávaly koláčky pro všechny
přítomné, i odpolední koncertík toto poutní
rudoltické dvoudení důstojně zakončily.
Všechny akce byly četně navštíveny rudoltickými občany i dalšími hosty a nezbývá než konstatovat, že se pouť po všech stránkách

vydařila. I nad krásným počasím sv. Petr bděl!
Za vše patří jistě velký dík schopným organizátorům z vedení obce, spolků i římskokatolické
farnosti.
Vždyť takto ve velkém se navázalo v podstatě
až na slavnou poutní éru z dob předválečných,
kdy dle záznamů ve staré obecní kronice slavila
prý opravdu celá vesnice svou „Gnod“, a to
specifickým způsobem, obecními račími hody.
Zdejší potok totiž těmito živočichy měl v minulosti hojně oplývat, takže se rak držící atributy
zdejších patronů meč a klíč právem dostal i do
obecního erbu.
Doufejme tedy, že tato obnovená poutní tradice (i když asi bez račí polévky) bude pokračovat
i v dalších letech.

KONTROLA DOTACÍ NA II. A III.
ETAPU BYTOVÉ VÝSTAVBY NA ZÁMEČKU
Informuji občany, že Státní fond rozvoje bydlení – poskytovatel dotace na II. a III. etapu bytové výstavby na Zámečku ohlásil na den 29. září 2010 zahájení kontroly ohledně naplnění dotačních
podmínek, stanovených obci při poskytnutí státní dotace na výstavbu nájemních bytů (Nařízení
vlády č. 146/2003 Sb.).
Fyzická kontrola II. etapy bytové výstavby již jednou proběhla v roce 2007. K dalšímu přezkoumání
však Státní fond rozvoje bydlení přistupuje na popud NKÚ.
Dle sdělení kontrolního orgánu se jedná o kontrolu, která se v první fázi soustředí zejména na dodržení podmínek při uzavírání nájemních smluv s tím, že obec byla současně vyzvána i k předložení
kompletní dokumentace k výstavbě nájemních bytů tak, aby se mohl připravit na další kontroly
jejich realizace.
Lenka Bártlová, starostka obce

Marcela Macháčková

PŘÍLOHA UVNITŘ ČÍSLA

VOLBY DO
ZASTUPITELSTEV
OBCÍ V ROCE 2010
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Fota: Jiří Brejša, Richard Kohout, Vladimír Provazník, Zdenka Ledlová, Marie Macháčková. Více fotografií naleznete na www.rudoltice.cz
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OD KVĚTNA
LETOŠNÍHO ROKU
NESVÍTÍME V NOCI

PLNĚNÍ ROZPOČTU OBCE
Vážení spoluobčané,
vzhledem k tomu, že volební období současného zastupitelstva je již v podstatě u konce,
dovolte nám pár slov k tomu, co se za uplynulé 4 roky podařilo realizovat. Toto volební období bylo jedinečné tím, že bylo rozděleno v podstatě na dvě zcela rozličné části.
Přelomovým okamžikem byl 1. červenec roku 2008, kdy došlo k personální změně na
postu starosty i zástupců obecních společností. V prvních dvou letech našeho volebního
období, tj. v letech 2006 – 1. polovina 2008 byla veškerá pozornost obce soustředěna
na pokračování bytové výstavby na Zámečku. V druhé části volebního období, tj. 2.
polovina roku 2008 až dosud došlo zejména v roce 2010 k výrazné změně priorit obce.
V podstatě až do konce roku 2009 nemělo zastupitelstvo na vybranou a muselo věnovat
veškeré prostředky na dokončení III. etapy bytové výstavby na Zámečku, což se nakonec
zdárně podařilo.
Při přípravě rozpočtu obce na rok 2010 bylo po řadě let v podstatě poprvé možno
uvažovat o investicích do občanské vybavenosti obce. Do rozpočtu obce tedy byly
zahrnuty investice jako jsou rekonstrukce tělocvičny a vybudování nových prostor školní
družiny včetně sociálního zázemí, revitalizace středu obce, rekonstrukce obecního rozhlasu a asfaltizace vybraných úseků místních komunikací. Prioritní akcí byla samozřejmě
výstavba cyklostezky Lanškroun – Rudoltice. Na této akci, jejímž investorem je Dobrovolný svazek obcí Lanškrounsko, se měla obec finančně podílet. Finanční možnosti obce pro
rok 2010 byly těmito investičními akcemi naplněny.
Bohužel, nejdůležitější investiční akce, kterou je výstavba cyklostezky Lanškroun – Rudoltice, nemohla být v letošním roce realizována. Investoru – tedy Dobrovolnému svazku
obcí Lanškrounsko se nepodařilo získat pro rok 2010 potřebné dotační prostředky na její
realizaci. Zastupitelstvo proto následně rozhodlo o náhradní investiční akci, kterou byla
výměna oken v budově ZŠ a rozšíření rekonstrukce tělocvičny o další prostory kulturního
domu, tj. obecního úřadu a společenského sálu.
Jsme si vědomi, že na realizované akce obce v roce 2010 mají občané rozličné názory.
Předmětem širokých diskusí se stal zejména střed obce. Je to samozřejmě věc názoru,
ovšem my se domníváme, že úprava středu obce tak, aby zde bylo možné příjemně
a samozřejmě hlavně bezpečně strávit čas před příjezdem autobusu či příjezdem rodičů
pro své děti, patří k věcem, které zpříjemňují život všem našim spoluobčanům. Pokud
každý z Vás sedne na kolo nebo do svého automobilu a objede okolní obce, nemluvě
samozřejmě o městech, zjistíte, že tyto záležitosti jsou v dnešní době běžným standardem. Diskuse o této záležitosti je vlastně důkazem především toho, že jsme my občané
Rudoltic během uplynulých let zcela zapomněli na to, že život v obci může mít i své
příjemnější stránky.
Asfaltizace točny a parkovacích ploch mezi školou a školkou je podle nás už zcela
racionální investicí, jež poslouží velkému množství našich občanů, kteří tato místa hojně
využívají. Jedná se především o rodiče dětí ve školce a škole, ale tato plocha bude moci
být využívána i návštěvníky blízké dominanty obce, kterou je samozřejmě kostel.
V tuto chvíli, kdy držíte v rukou zářijové číslo Rudoltického zpravodaje, je většina výše
uvedených akcí již dokončena nebo ve stavu těsně před dokončením. Proto se dá konstatovat, že zastupitelstvo obce splnilo úkoly, které si pro roky 2009 i 2010 stanovilo.
Zastupitelé Oldřich Rezek, Erika Kohoutová,
Iva Stránská, Daniel Žáček a Lenka Bártlová

Obecní úřad v Rudolticích
Rudoltice čp. 95
561 25
tel./fax: 465 323 124
e-mail: ou@rudoltice.cz
michaela.zvarova@rudoltice.cz
petra.sustrova@rudoltice.cz
jaroslava.jasniakova@rudoltice.cz
www.rudoltice.cz

starostka obce:
tel.: 463 351 552
mob. telefon: 776 023 736
e-mail: bartlova@ow.cz
lenka.bartlova@rudoltice.cz

Od května letošního roku v naší obci nesvítí
veřejné osvětlení v noci, v době od 23.30 hod.
do 04.00 hod.
Náklady na osvětlení v období od 27.5. 2009
– 7.6. 2010 = 265 117,Úspory celkem činí cca 109 000,– tj. 41%
Výpočet úspor je proveden z předpokládané
průměrné doby svícení v letních a zimních
dnech. Přesnou kalkulaci bude možné provést
až po roce provozu porovnáním nákladů
Údržba je předpokládána na stejné úrovni.

CENÍK ZA INZERCI V RUDOLTICKÉM
ZPRAVODAJI, PLATNÝ OD 1.8.2010:
Při opakované inzerci:
Strana A4

1x

2x a více

celá strana

3.600 Kč

3.240 Kč

1/2 strany

1.860 Kč

1.680 Kč

1/4 strany

960 Kč

870 Kč

plošná inzerce

8 Kč / 1 cm2

řádková inzerce

25 Kč/řádek

Příplatek:
rámeček, foto, logo

Uvedené ceny jsou bez DPH.

40 Kč
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SLOVO STAROSTKY

BYLO MI CTÍ
Vážení spoluobčané, zastupitelé a zaměstnanci obce
i obecních společností,
dovolte mi v krátkosti využít tohoto prostoru k tomu, abych se s Vámi
všemi na sklonku svého funkčního období z pozice starostky naší obce
rozloučila, poděkovala Vám za čas, který jsme spolu v uplynulých letech
strávili, a popřála nám všem, aby Rudoltice byly pro každého již navždy
místem, kde se budeme cítit jen a jen dobře.
Volební období současných zastupitelů je v tuto chvíli již u konce. Čtyři
roky plné velmi silných zážitků na půdě zastupitelstva ze svého pohledu osobně považuji za školu života, kterou nikde jinde nezískáte.
Zastupitelé, kteří si svůj slib daný voličům plnili po celou dobu svého
funkčního období, se během svého působení v zastupitelstvu museli
potýkat s nejrůznějšími – méně či více příjemnými událostmi, které na
obec dolehly. Zažili jsme společně ničivou vichřici, při které bylo poškozeno mnoho střech domů a polámány stovky stromů, ale také i tragický
ničivý požár bytového domu na Zámečku. Rovněž na vlastní kůži jsme
všichni pocítili, jaké to je žít celý rok ve strachu z bankrotu obce. Prožili
jsme spolu ale i chvíle radostné. Obec i přes všechny potíže například
dokončila bytovou výstavbu, komplexně zrekonstruovala tělocvičnu
nebo také úspěšně nastartovala masopustní tradici a snad po mnoha
a mnoha letech obnovila i tradici poutní. Ze všech těchto důvodů si
myslím, že všem zastupitelům za jejich práci patří od nás velký dík.
Ohlédnu-li se za uplynulým obdobím, pracovní úsilí zaměstnanců
obce i obecních společností nemohu ze své pozice rozhodně opomenout. Všichni svou práci po celou dobu vykonávali a já věřím, že
i nadále budou vykonávat svědomitě a že i spolupráce s novým zastupitelstvem bude na tak dobré úrovni, jako byla doposud.
Vážení spoluobčané – bylo mi ctí pro Vás pracovat.
Lenka Bártlová
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HŘIŠTĚ NA ZÁMEČKU

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

Dřív, než se rozepíšu, rád bych poděkoval všem, co se podíleli na úpravě
pozemku pro postavení dětského hřiště na Zámečku. Když se trošičku
zamyslím, tak mi v hlavě pořád vrtá otázka: Čím to je, že se sešlo tak málo
lidí? Vždyť sídliště na Zámečku čítá dobrých 700 lidí a dobré dvě třetiny
jsou rodiny s dětmi.
Copak všichni zapomněli na to, že sami byli dětmi a byli rádi, že si mohli stavět hrad či
kuličkovou dráhu na pískovišti? Já myslím, že není třeba rozepisovat, co pro každé dítě
znamená hřiště a průlezky. Tak co kdybychom všichni zapomněli na všechny ty nesváry
a zakopali válečné sekery a dali všechny síly do něčeho užitečného. Pojďme udělat něco
pro naše děti. Přestaňme se schovávat za výmluvy typu – nemám čas, mám jiné starosti,
je horko, mé dítě tam stejně chodit nebude a dalo by se klidně pokračovat. Lidé, koukněte někdy kolem sebe. Vždyť je tu krásné prostředí. Nemusíme vysedávat u bytovek
a koukat, jak nám dítko běhá po ulici mezi auty. Stačí přece jen málo a věřte, že to pak
sami oceníte. Nehledě na to, že se sami můžete připojit s nápady, jak vylepšit zázemí
a útočiště těch nejmenších.
Váš spoluobčan a člen výboru Milan Patočka

Nové občánky naší obce narozené v letošním roce
od února nejpozději do konce měsíce srpna přivítáme v sobotu, dne 2. října 2010 od 14.00 hod.
na sále Kulturního domu v Rudolticích. Rodiče pro
své děti obdrží již tradičně drobné dárky a finanční
prémii od obce. Slavnostní akt zachytí na svých fotografiích FOTOATELIÉR JIŘINY STRAKOVÉ.

PŘÁNÍ K NAROZENINÁM
Není důležité být první, kdo Ti dnes bude přáti.
Důležité je mít Tě v srdci a říci “díky, máme tě rádi.“
Pavlovi Hlaváčkovi k životnímu jubileu 50-ti let,
které oslavil dne 26. 8. 2010, přejí vše nejlepší
přítelkyně Eva, nejbližší rodina a kamarádi.

VÍTE, ŽE ?

• počet obyvatel k 31. 8. 2010 je 1727
• počet obyvatel na sídlišti Zámeček je 705
• průměrný věk:
celkem 34, 30 let
muži 33, 37 let
ženy 35, 24 let
přihlášených
• počet
od počátku t. r. je 172
odhlášených
• počet
od počátku t. r. je 44
narozených
• počet
od počátku t. r. je 19
zemřelých
• počet
od počátku t. r. je 6
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INFORMACE O PRÁVNÍCH ZÁLEŽITOSTECH OBCE
RUDOLTICE V POSLEDNÍCH DVOU LETECH
(Informace se poskytuje
s ohledem na konec volebního
období a v souvislosti s plněním
povinnosti starosty dle
§ 103, odst. 4, písm. e) zákona o obcích
o informování veřejnosti o činnosti obce).

vodu v rozporu se svou pravomocí a pokyn k výplatě
dal pár dnů před svým odvoláním, aniž byl k výplatě
jakýkoli podklad mimo jeho vlastní rozhodnutí. Jak je
vidět z doposud učiněných rozhodnutí, soudy dávají
obci, resp. právnickým osobám obce, postupně za
pravdu.

Obec Rudoltice řešila od změny ve vedení obce
v r. 2008 tyto právní záležitosti:

Podpojištění

§§§

Bytová výstavba a dotace
1) Právní obranu proti odvodům státních dotací zpět
do státního rozpočtu – 1. etapa výstavby bytových
jednotek.
2) Právní obranu proti odvodům penále do státního
rozpočtu ve výši přiznaných dotací – 1. etapa výstavby bytových jednotek.
O těchto případech byli občané již podrobně informováni, a to zejména pro jejich závažnost, pokud jde
o objem finančních prostředků. Zpočátku beznadějně vypadající právní situaci se podařilo opakovanou
kvalifikovanou žádostí o prominutí vyřešit snížením
platby na částku cca 600.000 Kč z původních cca
136 mil. V této věci právní obrana a právní taktika
velmi úspěšné.
V souvislosti s bytovou výstavbou a vážné chyby
předchozího starosty RNDr. Oldřicha Kolomého
obec podala v souladu se svou zákonnou povinností
trestní oznámení. Bývalý starosta je nyní trestně stíhán a obec je v pozici poškozené. Řízení není zatím
skončeno. V případě, že by o škodě vzniklé obci nebylo rozhodnuto v trestním řízení, je obec povinna ji
vymáhat následně v občanskoprávním řízení.

Odměny
Dále byly podány žaloby o vydání bezdůvodného
obohacení proti
a) Jaroslavu Suchému – věc již byla pravomocně
skončena rozhodnutím Okresního soudu v Ústí nad
Orlicí. Žalobě bylo zcela vyhověno. Do rozpočtu příspěvkové organizace tak bylo vráceno 103.530,– Kč,
žalovaný musel uhradit i náklady řízení.
b) Robertu Kolomému – věc byla prozatím nepravomocně skončena u Krajského soudu v Pardubicích,
kdy bylo soudem po rozsáhlém dokazování žalobě
zcela vyhověno, a jmenovaný by měl vrátit do rozpočtu obchodní společnosti obce Vision Rudoltice
částku 174.000,– Kč s příslušenstvím. Žalovaný se
odvolal a věc nyní bude řešit Vrchní soud v Praze.
c) Miloslavu Šrámkovi – kde po vydaném platebním
rozkazu, proti kterému si žalovaný podal odpor, proběhlo první stání 10. září 2010 v Pardubicích. Věc byla
odročena na prosinec, protože až u jednání změnil
žalovaný právní obranu, a nejenže odmítl požadavek
vrátit 87.000,– Kč, ale vznesl naopak dokonce svůj
požadavek na více jak 174.000,– Kč jako odměnu za
výkon funkce jednatele v obecní společnosti Vision
Rudoltice. Poněkud svérázný styl právní obrany
přiměl soud k odročení řízení, aby se jak naše strana,
tak soud mohly se změnami právních postojů žalovaného seznámit.
Žaloby byly podány z toho důvodu, že o výplatě
peněz rozhodl bývalý starosta obce bez právního dů-

NÁŠ HOST
PETR ŠILAR
kandidát do Senátu Parlamentu ČR

Dále byla podána žaloba o náhradu škody 481.000,–
Kč proti bývalému starostovi RNDr. Oldřichu Kolomému v souvislosti s podhodnocenou pojistkou
obytného domu a tím vyššímu plnění obce v případě
požáru. O věci ještě nebylo rozhodnuto.
Z výše uvedeného vyplývá, že obec byla ve
všech právních případech, které jsou doposud
rozhodnuty, úspěšná. Zabránila finančnímu
kolapsu obce odvodem do státního rozpočtu
a daří se jí postupně vracet na účty obce či
jejích společností neprávem vyplacené finanční
prostředky.

Porušení zákona o veřejných
zakázkách
V souvislosti s bytovou výstavbou vedou také
obě obecní společnosti soudní spory s Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže. Za porušení
zákona jim byly uloženy finanční sankce v celkové
výši 180.000,– Kč. V případě, že obecní společnosti
nebudou ve sporech úspěšné, budou povinny
vymáhat náhradu škody po zodpovědných
osobách.

V dalším období čeká obec
Rudoltice:

dalších etap výstavby a tím další
• Kontroly
hrozící odvody do státního rozpočtu. Už nyní se
připravujeme na obtížnou právní obranu, protože
kontrolní orgány budou muset nalézt stejná
závažná pochybení jako u etapy první. S ohledem
na nynější přístup státu k úsporám lze výsledek
případného prominutí stěží předvídat. Proto
je důležitá dobrá příprava, na které průběžně
pracujeme.
řízení s panem Robertem Kolomým
• Odvolací
u Vrchního soudu v Praze o 174.000,– Kč.
řízení s panem Miloslavem Šrámkem
• Soudní
o 87.000,– Kč a o jím nově požadovaných dalších
více jak 174.000,– Kč.
škody po předchozím starostovi
• Vymáhání
obce RNDr. Oldřichu Kolomém v souvislosti se
závažnými chybami ve veřejných zakázkách
(odvody do státního rozpočtu, pokuty, soudní
náklady).
ve sporu o náhradu škody
• Pokračování
v souvislosti s podhodnoceným pojistným.
v soudních řízeních s Úřadem pro
• Pokračování
ochranu hospodářské soutěže, příp. vymáhání
náhrady škody po zodpovědných osobách.
Na základě pověření starostkou obce zpracovala
Mgr. Jana Hamplová, právní zástupkyně obce

Vážení čtenáři Rudoltického
zpravodaje!
Dlouhodobě sleduji dění ve vaší obci. Letos
jsem měl dokonce možnost podpořit a také
se zúčastnit, v rámci 125. výročí zahájení
provozu trati Rudoltice – Lanškroun, jízdy
zvláštního vlaku, připomínající tuto historicky důležitou událost pro celý region
Lanškrounska. Přehlédnout se nedají ani
aktivity probíhající přímo na Zámečku, nebo
snahy o vytvoření příjemného a živoucího
prostředí v přiléhající obytné zóně. Samozřejmě i poslední úpravy ve středu Rudoltic
upoutaly mou pozornost a mají svůj význam
pro vnímání obce jako takové.
Vždy je to o lidech a jako věčný optimista
chci v ně i nadále věřit. Je vidět, že se obec
probouzí do krásy a hodně dobré práce bylo
v minulém období vykonáno. Skládám proto poklonu nejen Vašemu zastupitelstvu, ale
vám všem za to, že dokážete shánět finanční
prostředky a hlavně máte elán stále něco
vylepšovat.
Již více jak osm let jako krajský radní usiluji
a podporuji, právě takové akce a projekty,
které jsou pro každou byť sebemenší obec
přínosem. Umí ji především stmelovat a následně vést k hrdosti na místo, kde žijeme…
Zanedlouho budou komunální volby a při
této příležitosti bych Vám chtěl doporučit
do dalšího období: Zvolte a podpořte ty,
kteří pro obec něco skutečně dělají. Dobře
se starají o svoji obec a spoluobčany. Věřte,
že jejich situace není vůbec jednoduchá
a slova uznání, přestože si je zaslouží, slyší
málokdy.
Troufám si připomenout, že ve stejný říjnový termín budou i volby do Senátu, kde se
budu ucházet o vaši přízeň s vědomím, že
každá obec potřebuje podporu nejenom
místních zastupitelů, podanou ruku z kraje
(tak jako dosud), ale rovněž zastání v senátorských lavicích. Tuto službu bych Vám
chtěl v nastávajícím období nabídnout
a věřím, že ji s důvěrou přijmete.
Zdraví Vás Petr Šilar,
krajský radní a kandidát na senátora
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OBCHODNĚ SPOLEČENSKÉ CENTRUM RUDOLTICE,
ZAMĚSTNÁNÍ PRO 150 LIDÍ
Na východním okraji katastru obce Rudoltice směrem k Lanškrounu, tj. na ploše o výměře zhruba 3,5 ha je připravováno Obchodně společenské
centrum, tvořené dvěma samostatnými prodejnami s navazujícími parkovišti, tj.:
– prodejnou potravinářského i nepotravinářského zboží
– prodejnou zahrada, stavba, bydlení
Protože jednoznačně platí, že jednou vidět je lepší než 100x slyšet nebo číst, pak z vedlejšího snímku celkové zastavovací situace a fotografií exteriéru,
interiéru a charakteristického půdorysu prodejny zahrada, stavba, bydlení lze vyčíst víc, než by obsahoval sebedelší popis prodejen.

V dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, která je k dispozici na Obecním úřadě Rudoltice, jsou
obsaženy na zhruba 100 stránkách další všechny možné informace k této stavbě, z nichž asi nejzajímavější jsou :
čísla parcel, na kterých má stavba stát

4 222/1

4222/2

zastavěné plochy prodejen

5216 m2

4 500 m2

počet parkovacích míst

149 stání

145 stání

100

50

z toho žen

68

33

mužů

32

17

počet zaměstnanců

Pokud se týká zahájení a dokončení stavby, je zahájení stavby odvislé od :
– změny územního plánu (plochy původně určené pro sportovní účely na obchodně společenské plochy)
– přeložek sítí (vzdušná vedení NN, meliorační sběrač, optokabely spojů, vodovody a kanalizace)
– stavebního povolení.
Inženýrsko projektová kancelář, která stavbu připravuje a zajišťuje, je připravena, počítá však s tím, že by stavba měla být zahájena již v roce příštím, tj.
v roce 2011
Cílem výstavby je vytvořit obchodně společenské centrum nejen pro Rudoltice, ale celé Lanškrounsko, kde prakticky na jednom místě je možno nakoupit vše, co občan běžně potřebuje, ale také se slušně najíst a napít.
V neposlední řadě a možná to nejdůležitější: v obchodně společenském centru najde práci 150 lidí,
zejména obyvatel žijících v jeho nejbližším okolí, prakticky sousedství.
Ing. Oldřich Vlk, manažer stavby
mobil: 724 024 917
Email: o.vlk@zamberk.cz
V Žamberku, dne 8. srpna 2010
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CYKLOSTEZKA LANŠKROUN-RUDOLTICE
V letech 2004 – 2006 začal svazek obcí Lanškrounsko v návaznosti na
dokončenou cyklostezku Lanškroun – Albrechtice připravovat realizaci
dalších cyklostezek s cílem zajistit bezpečnou dopravu cyklistů ze
spádových obcí Lanškrouna do zaměstnání a do škol.

V prvé fázi byla zpracována vyhledávací studie cyklostezek z okolních obcí. Na základě
závěrů této studie byla jako prioritní akce
schválena cyklostezka spojující Lanškroun
s Rudolticemi v souběžné trase podél komunikace I/43. Od roku 2007 začaly práce
na vydání územního rozhodnutí pro cyklostezku Lanškroun – Rudoltice, ale pouze na
úseku od železničního přejezdu v Lanškrouně k odbočce ze silnice I/43 k Zámečku. Zbývající část se rozhodla zajistit obec Rudoltice
jako vlastní investici.
Počátkem roku 2009 požádalo nové vedení obce Rudoltice o sloučení obou částí
cyklostezky do jedné akce s investorstvím
svazku obcí Lanškrounsko. Vedení svazku
vyšlo tomuto požadavku vstříc s časovým
výhledem dopracování dokumentace pro
územní řízení na celou akci a vydání územních rozhodnutí do konce roku 2009 a zpracování dokumentace pro vydání stavebního
povolení včetně vydání stavebního povolení
do konce roku 2010. Dále bylo plánováno
požádat v roce 2011 o podporu financování
výstavby cyklostezky z programu Státního
fondu dopravní infrastruktury ČR (dále jen
SFDI) .
Ke konci roku 2009 se objevila možnost
zajištění dotace (ve výši 70 % uznatelných
nákladů) se SFDI již v roce 2010, což by i následně znamenalo výstavbu a zprovoznění
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice již v roce
2010. Lanškrounsko získalo příslib poskytnutí dotace ve výši 10 mil. Kč s podmínkou
doložení řady správní a majetkoprávních dokumentů do března 2010. Rada svazku a následně Shromáždění starostů Lanškrounska
rozhodly o přípravě všech požadovaných
dokumentů k březnovému termínu, což znamenalo prakticky během tří měsíců zpracovaní dokumentace ke stavebnímu povolení,
vydání stavebního povolení v právní moci,
dořešení majetkoprávních vztahů dle podmínek SFDI a zajištění spolufinancování
akce. Díky enormnímu úsilí vedení svazku,
pracovníků Investičního odboru Městského
úřadu v Lanškrouně a pracovníků Obecního
úřadu v Rudolticích se podařilo veškeré
dokumenty v takto krátkém čase připravit
a v požadovaném čase je doložit na SFDI.
Po podání všech požadovaných dokumentů
se k našemu nemilému překvapení začaly ze
strany pracovníků SFDI objevovat připomínky k doložení majetkoprávních vztahů. Prvé

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

z nich se nám podařilo vysvětlit a obhájit,
tu poslední však již ne. Je obtížné v tomto
článku vysvětlit úskalí vznesené připomínky, která se týkala pojmenování budoucích
právních vztahů ke dvěma pozemkům, dotčených stavbou cyklostezky, ve vlastnictví
České republiky a ve správě Ředitelství
silnic a dálnic. Je však jisté, že se nám pracovníky SFDI o úplnosti a bezchybnosti naší
žádosti přesvědčit nepodařilo. Výsledkem
tohoto negativního postoje úředníků bylo
zamítnutí dotace s odkazem na obecné
nesplnění dotačních podmínek. Protože jde
o dotační program, není možné v této věci
podat odvolání a jedinou možností je podat
žádost v roce 2011 znovu.

Je zřejmé, že zejména v takto exponovaném místě, kterým úsek silnice I/43 mezi
Rudolticemi a Lanškrounem je, je každé
zpoždění výstavby cyklostezky velmi nemilé
a to zejména z pohledu bezpečnosti všech
účastníků silničního provozu. Vyčerpali
jsme všechny standardní možnosti, ale přes
velkou snahu většiny zúčastněných osob se
nám rozhodnutí SFDI nepodařilo zvrátit. Nezbývá než doufat, že Lanškrounsko obdrží
dotaci v roce 2011 a cyklostezka Lanškroun
– Rudoltice bude ještě v tom roce dokončena.

RNDr. Antonín Fiala,
manažer svazku obcí Lanškrounsko
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SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:

ÚMRTÍ:

Martin Lopuchovský, Rudoltice 158, * 17. 6. 2010
Tomáš Hurt, Rudoltice 628, * 31.7. 2010
Jakub Tůma, Rudoltice 617, * 17. 8. 2010
Alice Jessica Beránková, Rudoltice 605, * 21. 8. 2010
David Braik, Rudoltice 601, * 24. 8. 2010

Josef Zvára, Rudoltice 158, + 3. 9. 2010 – 80 let
Josef Hálek, Rudoltice 220, + 12. 9. 2010 – 80 let

SŇATKY:
Martin Tejkl a Markéta Kostková, 14. 8. 2010, oba Rudoltice 243

ŽIVOTNÍ JUBILEA:
Kamil Krejčíř, Rudoltice 192, * 28. 5. 1940 – 70 let
Zdeňka Sychrová, Rudoltice 164, * 19. 6. 1940 – 70 let
Marie Brejšová, Rudoltice 253, * 29. 7. 1912 – 98 let
Metoděj Alexa, Rudoltice 107, * 7. 8. 1930 – 80 let
František Petran, Rudoltice 32, * 14. 8. 1919 – 91 let
Jan Minář, Rudoltice 257, * 22. 8. 1916 – 94 let
Emilie Minářová, Rudoltice 103, * 25. 8. 1935 – 75 let
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ZÁKLADNÍ A MATEŘSKÁ ŠKOLA RUDOLTICE
Co nového v ZŠ a MŠ Rudoltice
Vážení spoluobčané, opět se setkáváme na stránkách Rudoltického zpravodaje.
Letošní školní rok nám začal třemi dny ředitelského volna, a to z důvodu výměny oken a dveří na
základní škole. Oficiální začátek školního roku byl tedy posunut na 6. září 2010.
Stručná charakteristika naší školy:
V letošním školním roce navštěvuje základní školu celkem 63 žáků, do mateřské školy je zapsáno 55
dětí. Z tohoto počtu k nám do školy ze sídliště Zámeček dojíždí celkem 25 dětí
(13 do ZŠ a 17 do MŠ). Bezpečnost v autobuse je opět po roční odmlce zajišťována pedagogickým
dozorem, a to jak ráno, tak odpoledne.
Školní výuka je organizována od 1. do 5. ročníku.
Každá třída je samostatná a má svoji třídní učitelku.
Mgr. Světluše Hamalová, speciální pedagog, logoped (14 dětí)
• 1.2. ročník:
ročník:
Mgr. Jana Hejkrlíková (15 dětí)
• 3. ročník: Helena
(11 dětí)
• 4. ročník: StanislavaFilípková
Vávrová,
DiS. (9 dětí)
• 5. ročník: Mgr. Lenka Havlenová,
ředitelka školy (14 dětí)
•
K velké změně došlo letos ve školní družině. Kvůli vysokému počtu žadatelů jsou děti rozděleny do
dvou oddělení. První oddělení (1. a 2. ročník) bude sídlit v budově základní školy v podkroví a druhé
oddělení (3., 4. a 5. ročník) od 15. října ve zcela nových prostorech – v areálu obecního úřadu. Tady
také došlo k rekonstrukci tělocvičny, která bude slavnostně otevřena 25. září 2010.
Školní družina: 1. oddělení – Mgr. Blanka Valíková, 2. oddělení – Mgr. Erika Jasanská
Děti v mateřské škole jsou rozděleny také do dvou oddělení.
(mladší děti) „Berušky“: p.učitelky Alena Prícká a Dana Frebortová (celkem 28 dětí)
• 1.2. oddělení
oddělení
(starší děti) „Sluníčka“: Marcela Kolářová, DiS., vedoucí učitelka, a Monika Mužíková
• (celkem 27 dětí)

Naše škola je rodinného charakteru s individuálním přístupem k dítěti a se sportovním duchem.
Každým rokem provádíme analýzu veškeré školní a mimoškolní činnosti a vždy se posouváme
o krůček dopředu. Při vlastní výuce se snažíme, aby získané vědomosti a dovednosti byly i přínosem do běžného života. Ne všichni žáci jsou na stejné úrovni, proto preferujeme práci ve skupinách,
snažíme se o individuální přístup tak, abychom umožnili každému dítěti maximální růst v souladu
s jeho schopnostmi.
V souvislosti s integračními trendy nabízí školy vzdělávání všem dětem bez rozdílu. To znamená
i dětem se specifickými vzdělávacími potřebami a dětem mimořádně nadaným. Na naší škole pracuje speciální pedagog, který se ve spolupráci s rodiči a třídními učiteli dětem věnuje. Naše práce
nekončí poslední vyučovací hodinou. Nabízíme žákům vhodné trávení volného času v zájmových
kroužcích: sportovní kroužek, zpívání pro radost, angličtina pro nejmenší, country tance, výtvarný
kroužek, outdoorový kroužek, počítačový kroužek.
Každoročně naše škola organizuje: drakiádu, rozsvěcování vánočního stromečku, adventní nebo vánoční koncert v kostele, pobyt na horách nebo vodácký kurz, dětský maškarní karneval, jarní dílny,
vynášení Morany, oslavu Dne matek, atletické přebory, spaní v MŠ, Noc s Andersenem, třídní výlety.
Také se účastníme spousty sportovních akcí (cyklistické závody, Běh Kypuší, Běh do sjezdovky, Běh
ulicemi města, Damníkovský trojboj…).
Škola spolupracuje s družební školou v Marcinkowicích v Polsku.
Ve všech třídách je nainstalovaný počítač s vysokorychlostním připojením k internetu. Škola provozuje vlastní internetové stránky: www.zsrudoltice.cz
Každý rodič, jehož dítě dokončí školní docházku v ZŠ a MŠ, obdrží od zřizovatele 5.000,– Kč. Tyto
finance slouží k pokrytí všech nákladů spojených s výukou na škole.
Závěrem přejeme dětem další rok plný zajímavostí a aby byly ve škole šťastné a spokojené. A nám
především úzkou spolupráci nejen s rodiči, ale i s obcí a ostatními školami, a také pocity porozumění.
Kolektiv učitelek ZŠ a MŠ Rudoltice

První den ve škole…
Zvládnou naše děti svůj první velký
životní krok a jak přijmou svojí první
opravdovou povinnost? To trápí jistě
každého rodiče. Letos jsme mohli sami
tento nelehký pochod přípravy s našimi
dětmi absolvovat. A to je úžasné! Myslím,
že se to letošním prvňáčkům pod vedením paní učitelky Mgr. Světly Hamalové
a paní učitelky Moničky (takhle jí říkají
děti), opravdu povedlo.
Byl to však běh na dlouhou trať. Naši
prvňáčci se začali připravovat do školy už
na jaře v mateřské škole. Díky vůli, trpělivosti a snaze paní učitelek, které s dětmi
pracovaly a připravovaly je, naše děti
tento krok zvládly na jedničku. První den
ve škole byly jako “doma”. Žádný strach
ani obava z neznáma. Vždyť přece věděly, kam jdou a co se bude dít. Překvapeni
jsme byli my, rodiče.
Z pohledu rodiče a také pedagoga vím,
jaký dar byl našim dětem nabídnut. Jak
ho přijaly, nám předvedly samy. Jak s ním
bude naloženo dál, záleží už i na nás. Přeji
všem dětem, aby mohly své první velké
dny prožívat tak pohodově a s přehledem, jako se to povedlo první den školního roku 2010/2011 v rudoltické škole.
Děkuji paní učitelce Mgr. Světle Hamalové ze základní školy a paní učitelce Monice Mužíkové z mateřské školy za obětavý
přístup a čas věnovaný našim dětem.
Děkuji ředitelství školy, které umožnilo
tuto přípravu.
Mgr. Michaela Hlavsová, rodič
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Začátek školního roku byl ve znamení velkých změn v areálu základní školy i kolem ní: budova dostala nová okna a dveře, chodci nový asfalt
a automobilisté nové parkoviště. Též prostor u silnice pod kostelem se změnil - kolemjdoucí mohou využít laviček k posezení a občerstvení.
Foto č. 2 a 3 -Seznamovací výlet www.zsrudoltice.cz, ostatní M. Macháčková
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ROZMARNÉ LÉTO
Letošní léto si svým nestálým počasím tento název opravdu zasloužilo.
Přestože pečlivě připravený Šermířský den musel být kvůli stálému dešti
zrušen, ostatním zámeckým akcím počasí přece přálo. Po letošní trochu
netradiční oslavě zahájení čtvrtého roku provozu se koncem července
konal druhý ročník rockového festivalu, na kterém vystoupilo osm kapel,
v polovině srpna si každý, kdo má rád country, mohl přijít poslechnout
kromě dalších kapel známé písničky v podání Františka Nedvěda
s doprovodem, který také přijel na Zámeček zahrát na Country odpoledne.
Mezitím už se vše připravovalo na charitativní akci s pokusem o nový Český rekord,
který byl při akci také úspěšně ustaven a zaregistrován komisařkou agentury Dobrý den
Michaelou Vratišovskou. Na Zámečku vznikl Nejdelší návlek s nejvíce knoflíky, je dlouhý
690 metrů a je na něm 25 654 knoflíků. Děti navlékaly knoflíky od 10. 6. a za 73 dní jich
navlékly toto velké množství, nedoufala jsem, že by se mohlo navléknout tolik knoflíků.
Tento nový Český rekord je registrován na Nový zámek a je ustavující, protože ještě nikdo
před námi něco takového nezkoušel. Proběhlo také několik soutěží a nejlepší obdrželi
nebo jim budou poslány pěkné ceny. Pořadí v soutěžích bylo následující:
Pořadí do poslední chvíle napínavé soutěže DRUŽSTEV
1. místo

HOLMES ENGLISH jazyková škola

5 860 knoflíků na 170 m

2. místo

Děti z dětského domova v Poličce

5 517 knoflíků na 155 m

3.. místo

Letní tábor dětí z Boskovic Vatra

1 732 knoflíků na 42 m

Pořadí v soutěži JEDNOTLIVCŮ
1. místo

Radek Seidl z Rudoltic

1534 knoflíků na 40 m

2. místo

Kristýna Minářová z Rudoltic

1000 knoflíků na 28 m

3.. místo

Agáta a Viki Borkovi z Horní Čermné

973 knoflíků 26m

Pořadí v soutěži o co nejvíc knoflíků na pokrývce hlavy
1. místo

Iva Harnachová z Dolní Černé

698 knoflíků

2. místo

Aneta Suchomelová Choceň

87 knoflíků

3.. místo

Sára Vávrová Lanškroun

39 knoflíků

Pořadí v soutěži o co nejvíce knoflíků na oblečení
1. místo

Sára Vávrová Lanškroun

162 knoflíků

2. místo

Šárka Kutáková

10 knoflíků

3.. místo

nebylo uděleno, překvapivě se soutěže účastnily jen dvě děti.

Další částka 10 868 korun byla předána zástupci speciální
školy z Ústí nad Orlicí na novou keramickou pec. Tato
částka i s malou částkou, kterou škola už měla, stále na
zakoupení keramické pece nestačí. Bylo by pěkné, kdyby se našel někdo, kdo by této škole potřebnou částku
pomohl doplnit.
Na Zámečku se při akci na závěr sezony Mystická noc
bude konat aukce předmětů, které se při Knoflíkiádě
nevydražily, a ještě se jistě najdou další zajímavé předměty. Doufám, že dosáhneme podobné částky, aby se
děti i učitelé nakonec nové keramické pece, která stojí
60 000, přece dočkali. Také zkouším další možnosti, jak by
bylo možno celou potřebnou částku získat a za každou
pomoc v tomto směru bych byla ráda, protože jsem všem
těm dětem i učitelům 10. 6. slíbila, že udělám maximum,
aby se podařilo novou pec skutečně pokud možno ještě
letos zakoupit.
Protože bylo domluveno s agenturou Dobrý den, že
budeme v pokusu o rekord „knoflíkování“ pokračovat do
konce května, začátkem června by byla opět charitativní
akce Knoflíkiáda II a výsledný rekordní knoflíkový návlek
bude představen 10. – 11. 6. v Pelhřimově na náměstí
na 11. ročníku festivalu rekordů a kuriozit, byly upraveny
podmínky účasti, přibyly různé doplňující soutěže a nově
i soutěž pro dospělé.
Podmínky účasti na pokračování pokusu o nový Český
rekord jsou následující:
1/ Navlékat knoflíky na potravinářský provázek bílé barvy,
naplocho, skrz dírky, nebo knoflíky s očkem navléknout
a udělat uzlík, aby knoflík po návleku neklouzal.

Kapela, která si měla při akci najít název, si nakonec z více než třiceti návrhů od návštěvníků vybrala název Hungala Bungala, byla slavnostně pokřtěna a nadále bude vystupovat
pouze pod tímto názvem.

2/ Navlékat se mohou knoflíky všech velikostí větších než
knoflíky košilové, pokud dírkami projde potravinářský
provázek, i tvarů naplocho, skrz dírky nebo očka.

V aukci byla vydražena za různé předměty od známých osobností, umělců, všech letos
na Zámečku účinkujících kapel, zpěváků i dalších dárců nakonec pěkná částka 20 868
korun, z toho 10 000 bylo darováno speciální škole z Lanškrouna pro její čtyři žáky z Dětského domova na ozdravný pobyt.

3/ Návleky je třeba namotávat na tvrdý papír nebo papírovou trubku a je nutno oddělovat jednotlivé vrstvy od
sebe, třeba obalem z novin nebo folie, aby se do sebe
nezamotávaly.

VOLBY
DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ
V ROCE 2010

• NA PODZIM BUDEME VOLIT 15 ZASTUPITELŮ - díl II. – Zastupitelstvo obce
registrovaných kandidátních listin pro volby do zastupitelstva obce Rudoltice,
• Seznam
konané ve dnech 15. a 16. 10. 2010
• Představení volebních stran

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ V ROCE 2010
NA PODZIM BUDEME VOLIT 15 ZASTUPITELŮ
Díl II. – Zastupitelstvo obce
Rozsah pravomocí zastupitelstva
Obecní zřízení upravuje pravomoci jednotlivých orgánů obce, z nichž některé spadají do kategorie tzv. vyhrazených pravomocí. Vyhrazená pravomoc
znamená, že o určité záležitosti může platně rozhodnout pouze ten orgán obce (zastupitelstvo obce nebo rada obce), kterému je tato záležitost zákonem vyhrazena (výjimky z tohoto pravidla jsou stanoveny zákonem).
Zastupitelstvo obce rozhoduje o nejvýznamnějších věcech patřících do samostatné působnosti obce. Obecní zřízení rozlišuje dvě skupiny vyhrazených pravomocí zastupitelstva obce, z nichž ty „obecné“ jsou stanoveny v § 84, zatímco vyhrazené majetkoprávní úkony upravuje § 85.
Vyhrazená pravomoc
Z „obecných“ vyhrazených pravomocí zastupitelstva obce lze zmínit např. následující:

• schvalování programu rozvoje obce,
• schvalování rozpočtu obce a závěrečného účtu obce,
• zřizování trvalých nebo dočasných peněžních fondů obce,
• zřizování a rušení příspěvkových organizací a organizačních složek obce, schvalování jejich zřizovací listiny,
• rozhodování o založení nebo rušení právnických osob (podle § 23 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, může obec
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

např. zakládat obchodní společnosti, a to akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným), schvalování jejich zakladatelské listiny, společenské smlouvy, zakládací smlouvy a stanov a rozhodování o účasti v již založených právnických osobách,
vydávání obecně závazných vyhlášek obce (obecně závazná vyhláška je jedním z dvou typů právních předpisů, který může obec vydat -– jako příklad
lze uvést obecně závazné vyhlášky o místních poplatcích či o místních záležitostech veřejného pořádku),
rozhodování o vyhlášení místního referenda,
navrhování změn katastrálních území uvnitř obce, schvalování dohod o změně hranic obce a o slučování obcí,
určování funkce, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni,
zřizování a rušení výborů, volba jejich předsedy a dalších členů a odvolávání je z funkce,
volba (z řad členů zastupitelstva obce) starosty, místostarosty a dalších členů rady obce a odvolávání je z funkce,
stanovení výše odměn neuvolněným členům zastupitelstva obce,
zřizování a zrušování obecní policie jakožto orgánu obce (formou obecně závazné vyhlášky),
rozhodování o spolupráci obce s jinými obcemi,
rozhodování o zřízení a názvech částí obce, o názvech ulic a dalších veřejných prostranství,
udělování a odnímání čestného občanství obce a ceny obce, atd.

Mezi další významnou pravomoc zastupitelstva obce patří vydávání nařízení obce, ale to pouze v případě, že v obci není zřízena rada obce (nařízení
obce je právní předpis vydávaný v přenesené působnosti radou obce, na rozdíl od obecně závazné vyhlášky, která je vydávána vždy zastupitelstvem obce v samostatné působnosti).
Majetkoprávní úkony
Druhou skupinu vyhrazených pravomocí zastupitelstva obce představují majetkoprávní úkony, které jsou uvedeny v § 85 obecního zřízení. Podle tohoto ustanovení je zastupitelstvu obce vyhrazeno rozhodovat např. o:

• nabytí a převodu nemovitých věcí včetně vydání nemovitostí podle zvláštních zákonů, převodu bytů a nebytových prostorů z majetku obce,
• poskytování věcných darů v hodnotě nad 20 tis. Kč a peněžitých darů ve výši nad 20 tis. Kč fyzické nebo právnické osobě v jednom kalendářním
roce,
• vzdání se práva a prominutí pohledávky vyšší než 20 tis. Kč,
• zastavení movitých věcí nebo práv v hodnotě vyšší než 20 tis. Kč,
• postoupení pohledávky vyšší než 20 tis.Kč,
• zastavení nemovitých věcí, atd.
Závěrem lze uvést, že zastupitelstvo obce si může vyhradit další pravomoci v samostatné působnosti obce (tedy nejen ty, které jsou výslovně uvedeny v obecním zřízení), avšak s výjimkou těch pravomocí, které jsou vyhrazeny radě obce (výčet vyhrazených pravomocí rady obce nalezneme v § 102
odst. 2 obecního zřízení).
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Práva členů zastupitelstva
Uvolnění a neuvolnění členové zastupitelstva disponují stejným rozsahem určitých práv (a zároveň i povinností). Přehled těchto práv je upraven v § 82
obecního zřízení a zahrnuje tři skupiny práv, kterými jsou právo iniciace, právo interpelace a právo na informace.
Právo iniciace představuje možnost zastupitele obce předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva obce a komisím rady obce
návrhy na projednání. Ze své povahy by se mělo jednat především o takové návrhy, které spadají do pravomoci těchto orgánů, i když není zároveň
vyloučeno, aby zastupitel předkládal své návrhy i těm orgánům, které sice nejsou kompetentní k jejímu vyřízení, ale které mohou k návrhu sdělit své
stanovisko. Není proto v rozporu s právem iniciace, pokud např. zastupitel vznese návrh na prodej obecní nemovitosti radě obce, i když o tomto prodeji
může rozhodnout pouze a jen zastupitelstvo obce. Návrhy na projednání se mohou týkat jak věcí patřících do samostatné působnosti obce (které
budou zřejmě zejména v malých obcích převažovat), tak i věcí spadajících do přenesené působnosti obce (např. návrh radě obce na projednání návrhu
nařízení obce).
Právo interpelace znamená možnost člena zastupitelstva obce vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy
výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem je obec, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec
založila nebo zřídila. Obecní zřízení stanoví, že na interpelovanou věc musí zastupitel obdržet písemnou odpověď, a to do 30 dnů.
Třetí skupinu práv zastupitele představuje jeho právo požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec založila nebo zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem jejich funkce. I v tomto případě platí, že informace musí
být poskytnuta nejpozději do 30 dnů; forma poskytnuté informace však není zákonem stanovena (jako u práva interpelace). Z tohoto důvodu může být
informace poskytnuta jak písemně, tak ale i ústně.
Povinnosti členů zastupitelstva
Členové zastupitelstva obce mají vedle práv i zákonem uložené povinnosti. V prvé řadě by měli složit zákonem předepsaný slib. Odmítnutí slibu člena
zastupitelstva obce nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu. Je to v podstatě jediná povinnost, jejichž porušení má pro zastupitele
nepříznivé právní následky.
Nedodržení dalších povinností zastupitele – tj. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, je-li jejich členem,
a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží, hájit zájmy občanů obce a jednat a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost jeho funkce -– mají v zásadě
charakter morálních povinností (jejich nedodržení zpravidla nemá žádný nepříznivý dopad z hlediska práva; zmínit však lze politickou odpovědnost
zastupitele).
Obecní zřízení pamatuje okrajově i na tzv. střet zájmů. Člen zastupitelstva obce, u něhož skutečnosti nasvědčují, že by jeho podíl na projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce mohl znamenat výhodu nebo škodu pro něj samotného nebo osobu blízkou, pro fyzickou nebo právnickou
osobu, kterou zastupuje na základě zákona nebo plné moci, je povinen sdělit tuto skutečnost před zahájením jednání orgánu obce, který má danou
záležitost projednávat. O tom, zda existuje důvod pro vyloučení z projednávání a rozhodování této záležitosti, rozhoduje tento orgán obce. To ovšem
rozhodně neznamená, že příslušný orgán může nějakého zastupitele vyloučit z projednávání a rozhodování ve věci; pouze se dává tomuto orgánu
možnost se k případnému střetu zájmů vyjádřit (tj. zda podle jeho názoru je či není).
Zdroj: Deník veřejné správy; zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní řízení)

SEZNAM REGISTROVANÝCH KANDIDÁTNÍCH LISTIN PRO
VOLBY DO ZASTUPITELSTVA OBCE RUDOLTICE,
KONANÉ VE DNECH 15. A 16. 10. 2010
V souladu s ust. § 12 odst. 1 písm. b) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění, zaslal Městský úřad v Lanškrouně rozhodnutí o registraci kandidátních listin následujících volebních stran v obci Rudoltice:

• Komunistická strany Čech a Moravy
• NEZÁVISLÍ
• ZÁMEČEK SOBĚ
• Sdružení nezávislých kandidátů „Rudoltičtí Nezávislí 1“
• Sdružení nezávislých kandidátů „Rudoltičtí Nezávislí 2“
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ZDE JE PROSTOR PRO VOLEBNÍ STRANY

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „RUDOLTIČTÍ NEZÁVISLÍ 1“
1 Šrámek Miloslav
2 Suchý Jaroslav
3 Ján Vladimír
4 Havlenová Lenka Mgr.
5 Ščučka Lubomír
6 Řeháček Michal
7 Jurza Luděk
8 Kollert Pavel
9 Marek Ladislav
10 Ploc Lukáš
11 Tesarčík Karel
12 Zdražilová Soňa
13 Hýbl Jiří
14 Jarmer Lukáš
15 Štichauer Jiří

SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH KANDIDÁTŮ „RUDOLTIČTÍ NEZÁVISLÍ 2“
1 Kolomý Ivo Mgr.
2 Samek Pavel Bc.
3 Macháčková Marcela Mgr.
4 Bartoš Roman
5 Beneš Roman
6 Urbanová Romana Bc.
7 Smrkal Martin
8 Langerová Marta
9 Bartáček Čeněk
10 Čírtková Zdeňka Bc.
11 Němec Petr
12 Šilar Miroslav
13 Holeček Petr
14 Jón Ondřej
15 Bíman Petr

NAŠE KONKRÉTNÍ PLÁNY A PŘEDSTAVY O PRÁCI PRO OBEC V PŘÍŠTÍM VOLEBNÍ OBDOBÍ
VÁM BUDOU PREZENTOVÁNY VČAS V SAMOSTATNÝCH VOLEBNÍCH MATERIÁLECH.

ZDE JE PROSTOR PRO VOLEBNÍ STRANY

ZÁMEČEK SOBĚ
Vážení spoluobčané, sousedé, voliči.
Dovolte nám, abychom vám představili v několika řádcích úmysl, s kterým jsme se rozhodli vstoupit do letošních komunálních voleb v Rudolticích.
Aniž bychom měli ambice nějakým závratným způsobem něco velkého ve fungování obce měnit, není nám lhostejné dění v Rudolticích, a jak už vyplývá z našeho názvu, nejvíc na sídlišti Zámeček.
To, že jsme na Zámečku odříznuti a že nás někteří starousedlíci neberou jako svoje sousedy, je fakt, který není třeba zpochybňovat, nicméně nic netrvá
věčně a časem nás budou muset začít brát vážně, a to nejen z důvodu, že obecní byty, potažmo my jako jejich nájemníci jsme významným zdrojem
příjmů obce.
Není nám lhostejné, kam jdou finanční prostředky určené pro všechny, není nám jedno, kdo se z našich společných peněz bude mít dobře.
Chceme mít kontrolu nad tím, kdo a z jakého důvodu dělá to či ono za peníze, které jsou nás všech a všichni bychom z nich v této ne zrovna jednoduché
době měli mít co největší užitek.
Naše kandidátka je složena pouze z obyvatel Zámečku. Není to proto, že by dole v obci nebyli lidé, kteří se neztotožňují s našimi záměry, ale hlavně
proto, abychom byli blíž sami sobě. Každý volič si z naší kandidátky může vybrat osobu, která bydlí v jeho domě nebo v domě hned vedlejším, což je
důležité ne u voleb, ale hlavně po celé volební období, kdy má volič právo se svým zástupcem , kterého si zvolil, komunikovat a obracet se na něj se
svými problémy, dotazy, případně kritikou toho, co se mu ve vedení obce nelíbí.
Nehodláme v předvolební kampani vymýšlet obsáhlé populistické články o tom, co uděláme, nebo o tom, jak dobře se po volbách naši voliči budou mít.
Jde nám o to, v několika stručných bodech naznačit náš záměr a směr, který chceme držet po celé další volební období v případě, že budeme jakkoliv
úspěšní.
Zjednodušeně lze říci, že nám jde o toto:

• povýšit společné zájmy obyvatel Rudoltic nad zájmy několika jednotlivců, tak jak tomu bylo v minulosti
(zabránit případnému bezpředmětnému obohacování „vyvolených“)

• využít početnost obyvatel sídliště Zámeček k prosazování jejich zájmů
(zejména k dalšímu zlepšování života na sídlišti, včetně podpory a prosazení odstraňování závad vzniklých již při budování obecních domů a infrastruktury)

• podpořit dořešení restů z minulosti, především pokračování zahájených soudních sporů, které obec zahájila v tomto volebním období
• maximalizovat snahu o zabezpečení slušného života slušným lidem
(bezpečnost a boj s kriminalitou a vandalismem na Zámečku

• podpora budování cyklostezky, v první řadě její části Lanškroun – Zámeček – Rudoltice
• kontrola a případná podpora rozumných zájmů majitelů Nového Zámku u Lanškrouna
podpora vybudování zamýšleného obchodního centra v prostoru pod Zámečkem s důrazem na maximálně možné využití pracovních sil pro
• místní
obyvatele a tím snížení nezaměstnanosti, která je podle nás hlavním problémem naši lokality
informačního systému podporou vybudování sítě moderních telekomunikačních technologií tak, aby nebyl problém se kdekoliv v obci
• zlepšení
připojit na internet, zatelefonovat si, sledovat TV díky kvalitnímu připojení
dostatečně účinně údržbu obecních pozemků, zimní údržbu komunikací, sekání trávy a podobně s přihlédnutím na názory občanů
• azajistit
možnosti obce
přehodnotit vybírání místních poplatků pro majitele psů tak, aby bylo možno tyto vybrané poplatky využít na vybavení obce například
• odpadkovými
koši na úklid „pokladů“ po svých miláčcích a tím zajistit čistotu v obci pro všechny – s úmyslem osvobodit od placení občany
s ZTP + ZTTP
neustále se snažit o zlepšování sousedských vztahů nejen mezi lidmi na Zámečku, ale především mezi lidmi ze Zámečku a obyvateli dolní části
• obce

ZDE JE PROSTOR PRO VOLEBNÍ STRANY
Vážení spoluobčané – voliči.
S blížícím se termínem voleb do zastupitelstva obce a v našem případě i senátních voleb si Vám dovoluji prostřednictvím RUDOLTICKÉHO ZPRAVODAJE připomenout sled událostí současného volebního období z pohledu ZO KSČM v Rudolticích.
Výsledek komunálních voleb 2006 nás postavil do vedoucí pozice a bylo na nás, jak tuto většinu v zastupitelstvu, tj. pět zastupitelů
z devítičlenného zastupitelstva, využít ve prospěch obce. Hned od počátku jsem si uvědomili, jak velkou odpovědnost za vývoj
v Rudolticích a plnění jednotlivých úkolů na sebe bereme.
Na ustavujícím zasedání, které po každých volbách probíhá v krátkém časovém horizontu, jsme museli rozhodnout o volbě starosty
a místostarosty. Rozhodování nebylo lehké, ale zvítězil názor, že vzhledem k situaci především ve výstavbě II. a zahájení III. etapy na
Zámečku je z hlediska obecního zájmu a jisté kontinuity a zkušenosti bývalého pana starosty vhodné ustavit do funkce starosty
v Rudolticích opět RNDr. Oldřicha Kolomého. Tomuto rozhodnutí předcházela jednání, nebo spíše ujednání, kde byly vzneseny
naše podmínky pro tuto volbu. Např. požadavek včasného plnění termínu při výstavbě bytů II. a III. etapy s pravidelnou informací na
poradách apod. Další podmínkou pro znovuzvolení starosty bylo, že nebude docházet k nátlaku na zastupitele formou vyhrožování demisí, jak tomu bylo v minulosti. Do funkce místostarostky byla zvolena paní Erika Kohoutová. Při takto zvolených rozhodujících funkcích v zastupitelstvu a později po volbě jednotlivých
komisí a výborů začalo zastupitelstvo pracovat.
Později však začaly být problémy.
Většina zastupitelů nově zvolených dávala jednoznačně najevo, že se takto pracovat nedá, že není ochotna se podrobovat jednostrannému diktátu. Došlo na
rozbroje. Vrcholem pak byla tříměsíční absence starosty, kterou si sám vyhlásil. Toto jeho neuvážené rozhodnutí se především začalo projevovat ve výstavbě na
Zámečku, kde došlo ke zpožďování a neplnění termínu jednotlivých úkolů.
Následně došlo k demisi starosty, kterou jsme chápali jako taktický tah jeho a jeho stoupenců. Zřejmě nás chtěl donutit také k demisi a k vyhlášení předčasných
voleb. Tato událost nás zaskočila a nepříjemně překvapila, ale nezbavila nás odpovědnosti za správu a řízení obce. Na myšlenku předčasných voleb jsme v této
situaci nechtěli přistoupit – máme jisté zkušenosti z minulosti. Nezbylo než obsadit post starosty. Důvodem byla především výstavba na Zámečku. Tak se také
stalo a místostarostka pí Kohoutová byla zvolena za starostku obce. Bohužel demise pana Kolomého byla jen prvním krokem k narušení výstavby a chodu
obce. Těsně po zvolení starostky najednou vyschly všechny finanční zdroje, ozvaly se všechny dodavatelské firmy ohledně platby faktur. Nastala situace, že
všichni chtěli peníze a ty byly různě poschovávané nebo zablokované u banky, která je nechtěla vydat, protože je obhospodařovali další lidé ve vedení obecní
společnosti loajální s panem bývalým starostou.
Tak nastala patová situace doplňovaná osobními ataky ze strany dodavatelů a představitelů obecních společnosti, které se především dotýkaly starostky obce.
V takto vyhroceném období začalo bez zastupitelů KSČM probíhat jednání mezi vedoucími obecních společností, skupinami zastupitelů ODS a ČSSD a dalších
odpadlíků. Na základě těchto nám v té době neznámých schůzek, jejíž výsledkem, jak se pak později ukázalo, byla dohoda o opětovném zvolení pana Kolomého do funkce starosty a rozdělení dalších funkcí. Tak se také stalo po vynucené demisi paní Kohoutové. Některé funkce v nově zřízených komisích byly rozdány
mezi ty zastupitele, kteří hlasovali pro znovuzvolení pana Kolomého.
Jak se později ukázalo, na chování pana Kolomého se nic nezměnilo, nadále docházelo na omezování práce zastupitelů hraničící s porušováním zákona. Zřejmě
se neplnily ani dohody mezi aktéry ujednání o znovuzvolení starosty.
Později dochází ke sbližování stanovisek v hodnocení situace v obci mezi zastupiteli KSČM a ČSSD. Zvláště znepokojoval stav na staveništi na Zámečku a potlačování demokratických principů v řízení zastupitelstva obce.
Došlo k dohodě o odvolání starosty definitivně z funkce. Po zkušenostech, které jsme měli po jeho první demisi, bylo nezbytné odvolat zároveň z funkcí všechny, kteří
přispěli k zablokování chodu obce a výstavby na Zámečku. Vyměnit klíčové funkce ve společnostech obce jako je VISION a STAVBY RUDOLTICE se stalo nutností.
V dalším období došlo ke konsolidaci práce obecních společností a probíhala řada rekonstrukcí ve správě obce, účetnictví apod. – a to vše pod takovým vedením, jak je známe dnes.
Vlivem výše popsaných událostí, které se v obecním zastupitelstvu od roku 2006 odehrály, museli zastupitelé za KSČM výrazně změnit svůj volebním program
a určit nové priority. Všechny síly a prostředky byly namířeny k dostavbě II. a hlavně III. etapy výstavby bytů na Zámečku. Všechny dokončovací práce byly doprovázeny nedostatkem finančních prostředků a plnou koncentrací na dokončení této stavby završené kolaudací. Tak se také stalo a stavba byla dokončena včetně
kolaudace. V současné době, a to je na konci volebního období, dochází ke zlepšení v ekonomické situaci obce, kde můžeme realizovat některé záměry tak, jak
je každý vidíte, nebo se o nich píše na jiných místech zpravodaje. Za zmínku stojí oprava tělocvičny, která zde téměř 20 let chyběla a bezesporu se to odrazilo
na fyzické zdatnosti mládeže, chyběla i jiným občanům, jako např. TJ SOKOL. To byl také jeden z důvodů, proč to byla právě tělocvična, kterou jsme se rozhodli
renovovat spolu s ostatním příslušenstvím včetně vybudování školní družiny. Nerad bych se dožil, že po nás přijde skupina diletantů, kteří pronajmou prostory
za pár tisíc měsíčně na sklady a podobně. Věřím, že touto rozsáhlou rekonstrukcí se tomu na dlouho zabrání. Celkově lze o současné práci i plnění volebního
programu říci, že ten, kdo není zaslepen, nebo neřeší osobní mindráky, musí vidět a uznat, že pod novým vedením obce se neustále něco děje, že se buduje
a udržuje stávající majetek obce.V zastupitelstvu vládnou skutečně demokratické podmínky pro práci.
Diskuze pravidelně probíhá i na webových stránkách obce, mimo jiné se objevují anonymní dotazy na zastupitele KSČM ohledně plnění volebního programu
z roku 2006.
Můžu Vás ujistit, že při tvorbě tohoto programu jsme měli na mysli především potřeby občanů a obce. Proto naší prioritou při jeho sestavování byly takové věci
jako komunikace a kanalizace, chodníky, rozhlas apod. Nevěděli jsme v dané době, že dojde k realizaci III. etapy výstavby na Zámečku. Bylo zde hodně překážek,
které tomu nenasvědčovaly. Rovněž nám nebyla známa skutečná finanční situace obce.
Zvážíme-li, že 1 km komunikace vyjde cca na 1.000.000 Kč – opravy po částech se značně prodražují a upřímně, která cesta je nejvíce zničena? Ve špatném stavu
jsou všechny kromě té, která byla opravena v roce 2008 za peníze určené na výstavbu III. etapy bytové výstavby.
Ke kanalizaci lze říci, že obec Rudoltice nemá v současné době nárok na dotaci na vybudování kanalizace (poskytuje se cca 90%). Z důvodu existující kanalizace
na sídlišti Zámeček je obec považována za odkanalizovanou, předpokládané náklady na zbudování kanalizace v obci výrazně přesahují 100 mil. Kč. Na to nemají
bez dotace ani velká města.
Rád bych ještě využil této příležitosti konce volebního období 2006-2010 a poděkoval za práci všech aktivních zastupitelů za KSČM a vedení v obce v čele se
starostkou Lenkou Bártlovou a celého aparátu obce. Zvláště bych chtěl poděkovat za práci panu Liboru Dostálovi, vedoucímu VISIONU, který nám pomáhal
v těch nejsložitějších situacích v tomto období.
Nyní se nacházíme v době příprav komunálních a senátních voleb. Především mě těší velký zájem občanů o práci v zastupitelstvu. Věřím, že všechny kandidáty
vede snaha pracovat ve prospěch obce a všech jejích občanů. Přeji Vám všem pevné zdraví a voličům šťastnou ruku v nadcházejících volbách.
Za ZO KSČM Rudoltice, předseda Oldřich Rezek
V Rudolticích 1. září 2010

ZDE JE PROSTOR PRO VOLEBNÍ STRANY

PROGRAM – KOMUNÁLNÍ VOLBY 2010
= TRANSPARENTNÍ OBEC
= Rozumné a uvědomělé využití dotací z evropských a státních fondů

– maximální podpora výstavby cyklostezky Lanškroun - Rudoltice – Česká Třebová
– budování protipovodňových opatření v celé obci

• vybudování varovného a výstražného systému ochrany před povodněmi v r. 2011 (dotace z Operačního programu životního prostředí)
• vybudování suchého poldru nad vesnicí dle kompletní projektové dokumentace za pomoci dotací z Operačního programu životního prostředí
• odvodnění lokality Zámeček v r. 2011 = minimalizace vlhkosti všech bytových domů
– rekonstrukce školních budov - MŠ a ZŠ v r. 2011, 2012 za pomoci dotací z programu Zelená úsporám, příp. z programu Operačního programu
životního prostředí
– asfaltizace místních komunikací v roce 2011 a 2012
– obnova autobusových zastávek
– podpora vybudování Obchodně-společenského centra pod lokalitou Zámeček = snížení nezaměstnanosti v obci
– postupné dobudování potřebné infrastruktury v obci
– maximální podpora sportovních aktivit v obci, budování ploch pro aktivní odpočinek (dětská hřiště, plochy pro sportovní vyžití atd.)
– organizace dětských táborů a volnočasových aktivit pod záštitou obce
– maximální podpora kulturního života v obci – Rudoltický masopust, Petropavlovská pouť, organizace divadelních představení, hudebních koncertů
– zavedení moderních informačních technologií pro lepší informovanost občanů; zavedení kabelové televize v dolní obci
– podpora veřejně prospěšných prací (maximální využití nabídek úřadu práce), pokračování v organizaci veřejné služby a výkonu obecně prospěšných
prací
– rekonstrukce nemovitostí (bytových domů) ve vlastnictví obce
– pokračování ve fungujícím systému údržby zeleně, zimní údržby komunikací, atp.
– pokračování v jednání s majitelem Zámečku o rozumném, smysluplném a občanům obce prospěšném využití této lokality
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4/ Návleky označené jménem nebo jmény,
pokud jde o družstvo, počtem navlékajících
osob, věkem a celou adresou, případně i tel.
kontaktem posílat na adresu
Krasava Šerkopová
PO Box 104, 563 01 Lanškroun
5/ Pokud by to bylo možné, poslat s návlekem
zbývající, i ty nejmenší knoflíky a knoflíky
kovové všech tvarů a velikostí, ty budou využity zvlášť a bude z nich vytvořen nejen další
rekord.
Doprovodné soutěže, ve kterých tentokrát
půjde o ještě zajímavější ceny, budou následující:

• nejvíc knoflíků na oblečení
• nejvíc knoflíků na pokrývce hlavy
nejzajímavější koláž z knoflíků na tvrdém
• papíře
nebo pevnější čtvrtce vel. A3 a větší

Nový Český rekord v navlékání knoflíků

Kategorie budou dvě – pro děti do 18 let a pro
dospělé od 18 let
Nejzajímavější a vítězné výrobky mohou být
vystaveny na Zámečku do konce příští sezony.
Hlavní soutěže o největší počet knoflíků navlečených na potravinářský provázek:
Pro děti
1/ Jednotlivců do 18 let
2/ Družstev a kolektivů do 18 let
Pro dospělé
3/Jednotlivců od 18 let
4/ družstev a kolektivů od 18 let

Také všichni, kdo by chtěli nebo mohli poskytnout volné knoflíky, je mohou donést na
sběrná místa: na poště v Rudolticích, a v cukrárně, infocentru a drogerii Teta nad Komerční
bankou v Lanškrouně. Volné knoflíky budou
předány na navlečení dětem, které chtějí
navlékat, ale nemají knoflíky, a později budou
poskytnuty speciálním školám na výrobu
koláží a dalších dekorací, ale nejdříve budou
spočítány, a všechny knoflíky, volné i navlečené budou představeny v Pelhřimově a bude
ustaven nejen rekord v délce návleku a počtu
knoflíků na něm, ale také bude možno ustavit
a zaregistrovat ještě další knoflíkové rekordy.
A také se pokusíme o rekord světový, už se zjišťují podmínky pokusu o zápis do Guinessovy
knihy rekordů.
Všechny tyto podmínky budou také vyhlášeny
při další zámecké akci Mystická noc, která bude
18. 9., jejíž program, který připravila šermířská
skupina Balestra, bude i náhradou za propršený
a zrušený Šermířský den a bude zajímavý pro
děti i dospělé a na který bych Vás chtěla pozvat,
program bude na celé odpoledne.
Pokračování na straně 16

Natáčení pro TV Nova
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ROZMARNÉ LÉTO
Pokračování ze strany 15

Od 14.00 hod budou šermířské souboje a ukázky historických zbraní, pohádkový příběh „Pradlenky“, poučné vyprávění „Mušketýr“ i ukázky práva útrpného, dobové hry a soutěže pro děti i dospělé, některé z nich bude mít na Zámečku
skupina Balestra poprvé, na doplnění programu při dnech
Evropského dědictví bude pro zájemce přednáška o historii
p. D. Šlahory.
V 19.00 hodin bude kouzelnické vystoupení agentury Magio,
po setmění (cca 21,30) bude letos vylepšená večerní ohnivá
podívaná. K poslechu zahrají country kapely: Proč ne Band,
Šutr a Poutníci. Vstupné na tento bohatý a zajímavý program
bude dospělí 40,– Kč, děti 20,-Kč.
Týden po této akci bude 25. 9. na Zámečku výroční setkání
skautů, které si organizují sami, a i potom budou probíhat
různé přípravy a také se bude dál prodlužovat knoflíkový
had, už nyní se začínají přípravy na příští Knoflíkiádu, také
se budou zajišťovat nové výstavky, které by ve věži i sklepení
měly být příští rok. Na Zámečku je pořád co vylepšovat, stále
probíhají úpravy přízemí, a měla by začít, až to bude možné,
fungovat i nová pec na pizzu, aby se z něj zase postupně
stalo pěkné a zajímavé výletní místo pro návštěvníky z okolí
i vzdálenějších míst.

Kapela Stejšn

Text: Krasava Šerkopová
Fota: Krasava Šerkopová a Marcela Salášková

Mažoretky z Lanškrouna

Vyhlášení se zpěvákem Ali Amiri

Klaun Bublin
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125 LET MÍSTNÍ DRÁHY RUDOLTICE V ČECHÁCH – LANŠKROUN
Od parní lokomotivy po
Regionovu
V letošním roce uplynulo 125 let
od zahájení provozu na místní trati
č. 272, která kromě autobusové
veřejné dopravy spojuje Rudoltice
s Lanškrounem. Na sobotu 22. května
2010 připravil Chornický železniční
klub jízdy historickými soupravami
vlaků, kterých využilo i mnoho místních
obyvatel. Proto jistě neuškodí si historii
naší „Lanškrounky“ zopakovat.
Jedna z nejkratších místních drah v České republice je trať Rudoltice v Čechách
– Lanškroun, přezdívaná „Lanškrounka“. Ta
v letošním roce oslavilaí již 125 let od zahájení
provozu. I když se historie trati začala psát
v roce 1885, první snahy o železniční spojení
do Lanškrouna se datují už v roce 1842, kdy se
vyměřovala Olomoucko–pražská dráha. I přes
protesty vlivného starosty Riesse, který požadoval, aby byla trať vedena blíže k Lanškrounu,
byla trať nakonec postavena mezi Rudolticemi
a Lukovou. K nejbližšímu nádraží měli tedy lanškrounští občané sedm kilometrů. Jednalo se
o dnešní zastávku Žichlínek, která do roku 1876
nesla také jméno města. V té době to však bylo
nádraží, kde byla též výtopna s vodárnou pro
přípřežní stroj, který zde dostávaly vlaky jedoucí
ku Praze. Současné nádraží Rudoltice bylo pouhou zastávkou, rozšířenou až při stavbě místní
dráhy. Teprve zákon o místních drahách ze dne
25. května 1880 způsobil doslova horečku v budování lokálních drah. Tak bylo umožněno, aby
i v té době rozvíjející se Lanškroun mohl získat
přímé železniční napojení. Příznivé situace ve
výstavbě místních drah tedy město využilo,
chopilo se příležitosti a začalo vyjednávat se
společností StEG o vybudování místní dráhy
do Lanškrouna. Velmi aktivně pro stavbu místní
trati vystoupil tehdejší lanškrounský starosta
a poslanec zemského sněmu Josef Niederle,
který měl také zásluhy na stavbě tabákové
továrny. Jednání o postavení místní dráhy byla
nakonec úspěšná.
Na zasedání městského zastupitelstva dne 14.
srpna 1882 bylo připraveno usnesení o provedení projektu dráhy z Rudoltic do Lanškrouna
a město se zavázalo k příspěvku ve výši 22 tisíc
zlatých, které budou věnovány jako podpora
pro StEG, která se zase zavázala tuto trať postavit a provozovat. Obnos byl složen v hlavní pokladně společnosti StEG ve Vídni dne 1. dubna
1883. Dne 15. března 1883 byla tato smlouva
parafována městským i okresním zastupitelstvem a dne 30. března téhož roku ji ve Vídni
podepsal také stavební ředitel StEG August
de Serres a za správní radu společnosti Herdtl.
Teď už nestálo nic v cestě, čekalo se na udělení

Zatím nejstarší objevená fotografie nádraží v Rudolticích z roku 1888 – sbírka: Pavel Stejskal

Na výřezu z pohlednice je nádraží v Rudolticích okolo roku 1898. V popředí stojí
lokomotiva StEG VIh – sbírka: Pavel Stejskal

koncese a mezitím se vypracovával detailní plán
dráhy, vyřizovaly další nutné záležitosti a dojednával odprodej pozemků. Koncese pro stavbu
místní dráhy byla udělena dne 15. ledna 1884
a to souběžně s koncesí pro místní dráhu z Brna
do Tišnova, kterou stavěla též StEG. Přípravné
práce na výstavbě místní dráhy však začaly
již v roce1883. Výstavbou byla pověřena firma
ILOK a stavbu vedl inženýr Lamatsch. Při stavbě
byli použiti hlavně dělníci z okolních obcí, ale
pracovali zde i Italové, neboť firma byla italská.
Dělníci měli denní mzdu 1 zlatých 20 krejcarů.
Po udělení koncese a stavebního povolení se
stavební práce mohly rozjet naplno.
Jako výchozí bod místní dráhy byly zvoleny Rudoltice. Ty, jak už víme, byly pouhou zastávkou.

V roce 1882 zde byla položena kolej, sloužící
k nakládce dřeva pro pražskou firmu Josef Pich
a spol., která obchodovala se dřevem, vytěženém z lesů lichtenštejnského panství. Lanškrounští obyvatelé používali zastávku v Rudolticích zřejmě častěji, byla blíž k Lanškrounu
a vedla sem také okresní silnice. V některých
pramenech je uvedeno, že zastávka Rudoltice se v době před postavením místní dráhy
jmenovala Rudelsdorf – Landskron. V jízdním
řádě StEG však stále měla jen německý název
Rudelsdorf. Trať byla stavěna úsporně, využito
bylo všech úlev, jež poskytovaly zákony a koncese. Celý rok byl využit pro stavbu trati, úpravy
pláně, mostů a propustí.
Pokračování na straně 18
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Budovy místní dráhy byly postaveny v roce
1885. Kolej místní dráhy vycházela ze širé
trati Olomoucko-pražské dráhy v kilometru
15,160. Největší stoupání trati je 20‰. Začátek místní dráhy byl v Rudolticích u výpravní
budovy. Zde byla postavena obytná budova
se dvěma byty, původní strážní domek č.p. 66
byl přístavbou proměněn ve výpravní budovu
a bylo změněno vnitřní uspořádání. Uvnitř byl
zřízen vestibul s výdejnou jízdenek, čekárna II.
a III. třídy, kanceláře, lampárna a nocležna pro
vlakový personál. Směrem ke Třebovicím bylo
postaveno dřevěné skladiště pro překládku
zboží. Změn doznalo také kolejiště. Zde byla
vedle traťové koleje položena jedna objízdná
a dvě kusé koleje.
Práce na výstavbě trati vrcholily v jarních měsících roku 1885, a tak zahájení provozu na sebe
nenechalo dlouho čekat. Bylo stanoveno na
1. červen 1885. Toho dne se na nádraží v Lanškrouně dostavilo mnoho lidí z města a širokého okolí. Pro město to byl vrcholný den, zakončující více jak čtyřicetileté úsilí o spojení města
s okolním světem kolejemi. První vlak dovezla
malá parní lokomotiva společnosti StEG kategorie IVc a s ním přijela i celá řada význačných
hostí. Lidé se veselili, hosté byli uvítáni a k tomu
všemu hrála kapela. Provoz na trati udržovala
společnost StEG vlastními vozidly a zaměstnanci. Ředitelství společnosti bylo ve Vídni
a trať organizačně spadala pod Správu provozu
se sídlem v Brně. Opravy a údržba trati byly
přiděleny odboru pro udržovací práce v České
Třebové. Lokomotivy dodávala výtopna v České Třebové i s personálem, zaměstnance vlakového personálu měla stanice Lanškroun vlastní.
Prvním přednostou nádraží v Lanškrouně byl
jmenován Matyáš Linder, původem Ital.
Samotný provoz byl zpočátku slabý, na trati
jezdily smíšené vlaky, za lokomotivu a nákladní vozy byl přivěšen osobní a služební vůz.
Nákladní vozy se v Lanškrouně přistavovaly ke
skladišti, nebo do prostranství za skladištěm,
kde byly nakládány, nebo vyloženy. Železnice
začala záhy pozitivně působit na další rozvoj
města Lanškrouna i celého okolí. V roce 1888
byla do nedaleké tabákové továrny zavedena
vlečka. Ta vycházela další vyhybkou z první koleje (dnes kolej č. 3), přešla cestu k nádraží za výpravní budovou a stáčela se do areálu tabákové
továrny. Tato vlečka dodnes existuje zhruba
v té poloze, jak byla vystavěna. Pro tuto vlečku
byla v oplocení nádraží postavena brána, která
se otevírala při obsluze vlečky. V roce 1890 byla
otevřena v Lanškrouně další továrna, textilka
firmy Schopper – Stodolowsky a v roce 1903
byla hned za přejezdem státní silnice vlevo od
příjezdové koleje postavena městská plynárna.

Pohlednice zachycující novou nádražní budovu v Rudolticích, obytný dům i Chládkovu
restauraci. Před výpravní budovou stojí osobní vlak do Lanškrouna,
tažený lokomotivou 310.0 – sbírka: Pavel Stejskal

Nová a stará budova v Rudolticích, zachycené na pohlednici – sbírka: Pavel Stejskal

Sem byla postavena rovněž vlečka. Její výhybka
byla položena hned za přejezdem silnice směrem k Rudolticím a vlečka se pak od této koleje
Foto: Václav Šítek
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odvracela obloukem do areálu plynárny. Sem
byly přistavovány vozy s uhlím, nutným pro
výrobu svítiplynu. Rozvoj zaznamenaly také
další továrny, které již v Lanškrouně existovaly.
Zvláště firma Pam a Co., která začala v plné
šíři využívat železnice. Díky zvýšené nákladní
dopravě byla v roce 1910 změněna kolej, která
se nacházela za výtopnou. Točna na ní byla
snesena a kolej byla prodloužena. Sloužila pak
k vykládce vozů. Příjezd k této koleji byl od
státní silnice úvozem, zadem okolo výtopny.
V roce 1894 se na Lanškrounsku konaly císařské
manévry a vlakem na lanškrounské nádraží přijel i samotný císař František Josef I. Jeho příjezd
se neobešel bez komplikace, kdy salonní vlak
na stoupání k Lanškrounu uvázl. Při manévrech
zažila místní trať i nádraží samotné nápor na
provoz, vojsko bylo povětšinou přepravováno
právě po železnici.
V roce 1909 došlo k další význačné změně, jak
pro místní dráhu, tak pro celou síť společnosti
StEG. Podle zákona z 21. března 1909 byla nejen tato společnost, ale i další velké společnosti
v Rakousku zestátněny. Zákon platil od 1. ledna
1908 se zpětnou platností, ale státní správa, zde
zastoupená c. k. Rakouskými státními drahami
(kkStB) převzala tratě a majetek společnosti
až 15. října 1909. Tímto dnem začala ředitelství bývalé společnosti StEG působit jako c.
k. ředitelství pro tratě StEG a jejich struktura
zůstala v podstatě zachována až do roku 1918.
Doprava se příliš nezměnila ani pod ČSD. Většina vlaků do Lanškrouna byla vedena jako
smíšená, motorizace přišla v roce 1928, přesto

Foto: Jana Řehořová

však některé vlaky byly vedeny i nadále parními
lokomotivami. V roce 1938 připadla trať pod
Německé železnice, celé široké okolí bylo totiž
v záboru Sudet. Po skončení 2. světové války
zesílila nákladní doprava, která byla do konce
20. století silná, nákladních vlaků sem zajíždělo
hned několik denně. V současnosti je nákladní
doprava velice slabá, nákladní vlaky jsou sem
vedeny podle potřeby.

Současný jízdní řád zahrnuje více než 20 spojů
denně oběma směry, o víkendu je omezena
doprava minimálně. Věříme, že tato místní
dráha přežije všechny ekonomické krize i do
budoucna a že bude stále patřit k užitečným
službám nejen pro obyvatele Rudoltic.
Pramen: Pavel Stejskal www.vlaky.net
Připravila Marcela Macháčková

HISTORIE RUDOLTIC A JEJICH MAJITELŮ
(GESCHICHTE VON RUDELSDORF UND SEINER GRUNDHERREN)
Historie Rudoltic vyšla před několika dny v tištěné podobě v němčině. Autor, Dr. Werner Switil,
nar. 1941, je rodilý Vídeňan, který první tři roky života strávil u své babičky v Rudolticích. Při
rodovém bádání (po předcích z rodiny Wernischovy, Zeinerovy, Thymovy) se seznámil s různými články, knihami, internetovými stránkami zabývajícími se Rudolticemi a především se mu
podařilo prostudovat Pamětní knihu obce Rudoltice. Tato kniha byla sepsána bývalým rudoltickým řídícím učitelem Ferdinandem Jandlem, k čemuž dal podnět zákon o vedení místních
kronik z 30. 1. 1920. Pamětní kniha byla napsána v rukopisu starým německým písmem kurentem a nebyla nikdy vytištěna. Protože mnoho lidí už toto staré písmo neumí číst a naopak stále
více lidí se zabývá historií, sepsal pan Switil dějiny naší obce znova v současné němčině.
Kniha má více než 200 stran a obsahuje nejen čistý výčet událostí v Rudolticích, nýbrž zpracovává problematiku místních dějin v celkovém historickém kontextu. Zabývá se přehledně dějinami vrchnostenských vlastníků (biskupy, protestantskou šlechtou, lichtenštejnskými knížaty) a na druhé straně je doplněna příslušnými historickými událostmi v císařství, v monarchii,
v Československé republice, v době druhé světové války i po ní. V roce 1945 historie nekončí,
autor se pokouší stručně popsat také novodobé i nejnovější dějiny Rudoltic současnosti. Tato
kniha by se mohla a měla stát základem pro nové místní dějiny obce Rudoltice.
V současné době se pracuje na překladu do českého jazyka a připravuje se záměr vydání této
publikace i pro české čtenáře.
Zájemci o tyto dějiny v němčině, obracejte se prosím na werner.switil@utanet.at,
v češtině na dialog.machackova@centrum.cz
Dr. Werner Switil, Mgr. Marcela Macháčková
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OBCE Č. OZ/27/05/10
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program, včetně navrhovaných
změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) poskytnutí účelově určené dotace
Základní škole a mateřské škole
Rudoltice z rozpočtu obce ve výši
11.000,– Kč v souvislosti s konáním 13.
ročníku atletických přeborů, konaných
v Rudolticích dne 9. 6. 2010.
d) poskytnutí účelově určené dotace
Základní škole a mateřské škole
Rudoltice z rozpočtu obce ve výši
70.000,– Kč v souvislosti s navýšením
kapacity školní družiny z 30 dětí na 60
dětí.
e) převod výsledku hospodaření
z hospodářské činnosti z účtu
431 80 (Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení) na účet 432 80
(nerozdělený zisk minulých let) ve výši
9.579.513,23 Kč.
f ) Rozpočtové opatření Pardubického
kraje č. 10011, kterým dochází
k poskytnutí neinvestiční účelové
dotace z MF ČR na úhradu výdajů
souvisejících s konáním voleb do
Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky vyhlášených na dny
28. a 29. května 2010, a to ve výši
16.600,– Kč.
g) Rozpočtové opatření obce
Rudoltice č. 4/2010, jehož předmětem
je navýšení příjmů i výdajů rozpočtu
obce v souvislosti s konáním voleb
do Poslanecké sněmovny Parlamentu
České republiky v r. 2010, a to ve výši
16.600,– Kč.
h) podání Žádosti o poskytnutí
finanční podpory na hospodaření
v lesích podle písmene B Zásad pro
poskytování podpor na hospodaření
v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje, a to ve výši 34.290,– Kč.
i) uzavření smlouvy o dílo č. 664/2010
na dodávku a údržbu geografického
informačního systému MISYS mezi
GEPRO spol. s r.o. jako zhotovitelem
a Obcí Rudoltice jako objednatelem,
jejímž předmětem je nárok na
aktualizace programového vybavení,
průběžná odborná pomoc a zaškolení
pracovníků objednatele, a dále
provádění aktualizací dat katastru
nemovitostí.
j) uzavření Dodatku ke smlouvě
o výhradním zprostředkování
pronájmu nemovitosti, bytu či
nebytových prostor mezi obcí
Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ
MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek

84, jako zprostředkovatelem, jehož
předmětem je rozšíření seznamu
nemovitostí o byt č. 11 v budově čp.
261.
k) vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Bezdrátový rozhlas pro obec
Rudoltice“ dle zadávacích podmínek,
jež jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení;
pro výběrové řízení „Bezdrátový
rozhlas pro obec Rudoltice“ hodnotící
komisi v následujícím složení:
předseda komise: Oldřich Rezek
členové komise: Tomáš Skalický,
Michal Petráň
l) vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce středu obce Rudoltice“
dle zadávacích podmínek, jež jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení;
pro výběrové řízení „Rekonstrukce
středu obce Rudoltice“ hodnotící
komisi v následujícím složení:
– předseda komise: Dan Žáček
– členové komise: Tomáš Skalický,
Libor Dostál;
vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Asfaltizace vybraných úseků
obecních komunikací, Rudoltice“
dle zadávacích podmínek, které jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení;
pro výběrové řízení „Asfaltizace
vybraných úseků obecních
komunikací, Rudoltice“ hodnotící
komisi v následujícím složení:
– předseda komise: Oldřich Rezek
– členové komise: Iva Stránská, Libor
Dostál
m) vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Veřejné osvětlení cyklostezky
Lanškroun – Rudoltice – úsek
Rudoltice – provedení zemních prací“
dle zadávacích podmínek, jež jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení;
vyhlášení výběrového řízení
na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Veřejné osvětlení
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice
– úsek Rudoltice, dodávka a montáž
osvětlení“ dle zadávacích podmínek,
jež jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení;
pro výběrové řízení „Veřejné osvětlení
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice
– úsek Rudoltice, zemní práce“ a pro
výběrové řízení „Veřejné osvětlení
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice
– úsek Rudoltice, dodávka a montáž
osvětlení“ hodnotící komisi
v následujícím složení:
– předseda komise: Erika Kohoutová
– členové komise: Iva Stránská, Libor

Dostál, Oldřich Rezek
n) žádost obce Rudoltice o bezúplatný
převod pozemků, popř. jejich částí,
které se nacházejí pod místními
komunikacemi ve vlastnictví obce,
a to dle seznamu pozemků ve správě
PF ČR pod místními komunikacemi
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
o) záměr prodeje části p.p.č. 3211/3,
znázorněné ve výřezu z kat. mapy,
který je nedílnou součástí tohoto
usnesení, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna;
koupi p.p.č. 728/2 o výměře 348
m2, vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemků č. 956-17/
2010 z p.p.č. 728, zapsané na LV
č. 457 pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to od p. M.Š., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 15,– Kč/m2, tj. celkem za
5.220,– Kč;
koupi p.p.č. 739/2 o výměře 67
m2, vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemků č. 956-17/
2010 z p.p.č. 739, zapsané na LV
č. 456 pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí
nad Orlicí, a to od p. J.M., bytem XXX,
I.S., bytem XXX, M.B., bytem XXX a J.B.,
bytem XXX, za vzájemně ujednanou
kupní cenu ve výši 20,– Kč/m 2, tj.
celkem za 1.340,– Kč.
p) prodej p.p.č. 4245/79 o výměře
339 m2, vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemku č 968-57/2010
z p.p.č. 4245/1, zapsané na LV č.
10001 pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to p. L.D., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 51.560,– Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 3741-069/
10, vypracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem z oboru ekonomika
– ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103.
Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemků hradí kupující;
prodej p.p.č. 4245/80 o výměře
161 m2, vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemku č 968-57/2010
z p.p.č. 4245/1, zapsané na LV č.
10001 pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to p. M.Š., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
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cenu ve výši 24.490,– Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 3743-071/
10, vypracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem z oboru ekonomika
– ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103.
Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemků hradí kupující.
q) prodej p.p.č. 3446/16 o výměře
201 m2 , vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemku č 965-49/2010
z p.p.č. 3446/1, zapsané na LV č.
10001 pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP Ústí
nad Orlicí, a to manželům M. a R. B.,
bytem XXX, za vzájemně ujednanou
kupní cenu ve výši 12.600,– Kč,
stanovenou znaleckým posudkem
č. 3732-060/10, vypracovaného
ing. Miloslavem Ženkou, znalcem
z oboru ekonomika – ceny a odhady
nemovitostí, se sídlem Česká Třebová,
Moravská 2103.
– Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
r) prodej p.p.č. 366/1 o výměře
439 m2 , zapsané na LV č. 10001
pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to p. J.K., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 23.790,– Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 3742-070/
10, vypracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem z oboru ekonomika
– ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103.
– Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
s) prodej p.p.č. 365/3 o výměře
158 m2 , zapsané na LV č. 10001
pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to p. S.J., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 8.560,– Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 3740-068/
10, vypracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem z oboru ekonomika
– ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103.
– Veškeré náklady spojené
s prodejem pozemku hradí kupující.
t) zakoupení dopravního zrcadla
do lokality, specifikované v žádosti
p. Z.J., doručené obecnímu úřadu dne
28. 4. 2010.
u) zajištění materiálu na výstavbu
dětského hřiště v areálu TJ Sokol
Rudoltice a jeho úhradu z rozpočtu
obce, a to dle specifikace v žádosti,
podané TJ SOKOL Rudoltice dne
19. 5. 2010, která je nedílnou součástí

tohoto usnesení.
v) uzavření Smlouvy o zajištění
dětských atrakcí mezi obcí Rudoltice
jako pořadatelem a Františkem
Lagronem se sídlem Přelouč, Pražská
562, jako dodavatelem, jehož
předmětem je zajištění 5 dětských
atrakcí na Petropavlovskou pouť
v termínu od 26. do 27. 6. 2010
za vzájemně ujednanou cenu za
pronájem ve výši 25.000,– Kč a na
přípoj elektřiny ve výši 5.000,– Kč;
– uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a DOLPRA s.r.o. se sídlem Výprachtice
131, jako dárcem, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši
1.000,– Kč na zajištění Petropavlovské
pouti, konané v obci Rudoltice ve
dnech 26. – 27. 6. 2010;
– uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a CAMURRA, spol. s r.o. se sídlem
Praha 10, Na Výsluní 201/13 jako
dárcem, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši
5.000,– Kč na zajištění Petropavlovské
pouti, konané v obci Rudoltice ve
dnech 26. – 27. 6. 2010;
– uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a RK MOUŘENÍN, spol. s r.o. se sídlem
Svitavy, nám. Míru 50, jako dárcem,
jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 5.000,– Kč
na zajištění Petropavlovské pouti,
konané v obci Rudoltice ve dnech 26.
– 27. 6. 2010;
– uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a EKOLA České Libchavy s.r.o.
se sídlem České Libchavy 172,
jako dárcem, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru
ve výši 10.000,– Kč na zajištění
Petropavlovské pouti, konané v obci
Rudoltice ve dnech 26. – 27. 6. 2010.
w) objednávku upomínkových
předmětů s obrázky z Rudoltic
z Ateliéru u Kocoura Brno do
maximální výše 3.000,– Kč
x) odměnu předsedkyni kulturní
komise za redakční práci na
Rudoltickém zpravodaji v roce 2009 ve
výši 4.000,– Kč. O odměně za redakční
práci na Rudoltickém zpravodaji
za rok 2010 bude zastupitelstvem
rozhodnuto před koncem volebního
období stávajícího zastupitelstva, tj.
na podzim r. 2010.
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) informaci starostky obce ohledně
výsledků výběrového řízení na účetní
společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
d) odstoupení manželů J. a D.J.,
bytem XXX, od záměru koupě části
p.p.č. 3446/1 z důvodu nesouhlasu
s navrhovanou prodejní cenou
pozemku, stanovenou ZP č. 3731059/10, zpracovaným ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem z oboru ekonomika
– ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103.
e) převzetí záštity Pardubického
kraje nad Petropavlovskou poutí,
konanou v obci Rudoltice ve dnech
26. – 27. 6. 2010;
podání žádosti na Městský úřad
Lanškroun o vydání povolení k úplné
uzavírce silnice III/31513 z důvodu
konání Petropavlovské pouti ve dnech
26.-27. 6. 2010.
e) výpověď z nájmu bytu, podanou
p. J.H. z bytu č. 5 v domě čp. 624 dne
29. 4. 2010;
výpověď z nájmu bytu, podanou
p. A.R. z bytu č. 5 v domě čp. 610 dne
30. 4. 2010;

vědomí výpověď z nájmu bytu,
podanou p. P.K. z bytu č. 12 v domě
čp. 613 dne 27. 5. 2010.
f ) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni
18. 5. 2010.
3) Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostku obce k podpisu smlouvy
o dílo č. 664/2010 (MISYS) – bod č. 1
písm. i) tohoto usnesení
b) starostku obce k podpisu dodatku
ke smlouvě (MOZAIKA) – bod č. 1
písm. j) tohoto usnesení
c) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním
výběrového řízení jménem obce
Rudoltice. – bod č. 1 písm. k) tohoto
usnesení
d) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním
výběrových řízení jménem obce
Rudoltice „Rekonstrukce středu obce
Rudoltice“ a „Asfaltizace vybraných
úseků obecních komunikací,
Rudoltice“ – bod č. 1 písm. l) tohoto
usnesení
e) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním
výběrového řízení jménem obce
Rudoltice. – bod č. 1 písm. m) tohoto
usnesení
f ) starostku obce ke zpracování
a podpisu žádosti o bezúplatný
převod pozemků, popř. jejich částí
směřované Pozemkovému fondu
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České republiky. – bod č. 1 písm. n)
tohoto usnesení
g) starostku obce k sepsání a podpisu
kupních smluv – bod č. 1 písm. o)
tohoto usnesení
h) starostku obce k sepsání a podpisu
kupních smluv – bod č. 1 písm. p)
tohoto usnesení
i) starostku obce k sepsání a podpisu
kupní smlouvy. – bod č. 1 písm. q)
tohoto usnesení
j) starostku obce k sepsání a podpisu
kupní smlouvy – bod č. 1 písm. r)
tohoto usnesení
k) starostku obce k sepsání a podpisu
kupní smlouvy – bod č. 1 písm. s)
tohoto usnesení
l) Stavebně-bytovou komisi ve
spolupráci se správcem bytového
fondu k zajištění nových nájemníků.
– bod č. 2 písm. e) tohoto usnesení
m) pověřuje předsedkyni kulturní
komise p. Macháčkovou k jejich
zajištění jménem obce, a to za účelem
prodeje na Petropavlovské pouti,
který bude zajišťovat kulturní komise
obce. Výtěžek z prodeje bude použit
na konání kulturních akcí v obci.
– bod č. 1 písm. w) tohoto usnesení

1) Zastupitelstvo obce stanovuje:
a) v souladu s ust. § 67 a 68 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení) , na příští volební období
počet volených členů zastupitelstva
obce Rudoltice na 15 členů.
2) Zastupitelstvo obce dává souhlas:
a) Základní škole a mateřské škole
Rudoltice k čerpání finančních
prostředků z investičního fondu ZŠ
a MŠ Rudoltice v roce 2010 ve výši
173.127,– Kč, a to za účelem nákupu
konvektomatu do školní jídelny;
Základní škole a mateřské škole
Rudoltice k převodu částky
48.467,24 Kč z rezervního fondu ZŠ
a MŠ Rudoltice na investiční fond ZŠ
a MŠ Rudoltice v roce 2010, a to za
účelem nákupu konvektomatu do
školní jídelny.
3) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) finančnímu výboru provést
veřejnosprávní kontrolu příspěvkové
organizace ZŠ a MŠ Rudoltice,
týkající se hospodaření příspěvkové
organizace podle zák. č. 250/2000 Sb.,
prověření skutečností rozhodných
pro vynakládání veřejných výdajů

a prověření a vyhodnocení
přiměřenosti a účinnosti vnitřního
kontrolního systému v organizaci,
a to za období IV. čtvrtletí roku 2009
a I. čtvrtletí roku 2010 nejpozději do
31. 7. 2010 a za období II. a III. čtvrtletí
roku 2010 nejpozději do 31. 10. 2010.
b) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést
vyúčtování poskytnuté dotace ve výši
11.000,– Kč nejpozději do 30. 9. 2010.
– bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení
c) ukládá ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice
provést vyúčtování poskytnuté dotace
ve výši 70.000,– Kč nejpozději do
30. 9. 2010. – bod č. 1 písm. d) tohoto
usnesení
d) obecnímu úřadu zveřejnit ve
smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)
, ve znění pozdějších předpisů,
záměr prodeje části p.p.č. 3211/3,
znázorněné ve výřezu z kat. mapy,
zapsané na LV č. 10001, vedeného
u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna. – bod č. 1 písm. o)
tohoto usnesení
e) společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
zajištění úklidu směsného odpadu,
nacházejícího se na předmětné p.p.č.
3446/16. – bod č. 1 písm. q) tohoto
usnesení
f ) jednateli společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného
materiálu žadateli v co nejkratší
možné době – bod č. 1 písm. u)
tohoto usnesení
4) Zastupitelstvo obce konstatuje:
a) že finanční prostředky pro
budování veřejného osvětlení na
katastru obce jsou v roce 2010
vyčleněny pro veřejné osvětlení
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice,
jehož předpokládaná výše se
pohybuje řádově 1,5 – 2 mil. Kč.
O vyčlenění finančních prostředků na
další rozšiřování veřejného osvětlení
v obci v roce 2011 bude rozhodovat
zastupitelstvo obce, vzešlé
z nadcházejících komunálních voleb.
b) že rozhodnutí o příp. obnově
designu webových stránek obce
www.rudoltice.cz ponechává na
zastupitelstvu obce, vzešlého
z nadcházejících komunálních voleb
na podzim r. 2010.
5) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) spolufinancování vydání publikace
„Dějiny Rudoltice a jejich vlastníků“
ve spolupráci s dr. Wernerem Switilem
z Vídně.
b) vydání informačního letáčku o obci

o historii, zajímavostech, možnosti
stravování, příp. možnosti inzerce pro
firmy. Veškeré tyto informace budou
řešit informační tabule, které jsou
součásti projektu rekonstrukce středu
obce.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE Č. OZ/29/06/10
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
m) program, včetně navrhovaných
změn
n) zapisovatele, ověřovatele zápisu
o) celoroční hospodaření obce
Rudoltice a závěrečný účet obce za
rok 2009 včetně zprávy nezávislého
auditora o výsledku přezkoumání
hospodaření za rok 2009, a to bez
výhrad. – bod č. 5 písm. a) tohoto
usnesení
p) poskytnutí účelově určené dotace
TJ SOKOL Rudoltice v souvislosti
s vystavěním malého dětského hřiště
v areálu TJ SOKOL Rudoltice, a to ve
výši 16.000,– Kč.
q) Rozpočtové opatření Pardubického
kraje č. 130, který se na základě
schválení Zastupitelstva Pardubického
kraje ze dne 17. 6. 2010 poskytuje
neinvestiční dotace z rozpočtových
příspěvků a záštit členky rady
Pardubického kraje ing. Jany
Pernicové – kapitoly Kancelář
hejtmana, a to ve výši 7.000,– Kč na
projekt „Petropavlovská pouť.
r) Rozpočtové opatření obce Rudoltice
č. 5/2010, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jehož předmětem
je rozpočtové opatření PK č. 130
– Petropavlovská pouť, vybavení
školní družiny v ZŠ, atletické přebory
v ZŠ a dotace TJ SOKOL Rudoltice na
vybavení dětského hřiště.
s) vydání Obecně závazné vyhlášky
obce Rudoltice č. 1/2010, kterou se
zrušuje obecně závazná vyhláška
o čistotě a pořádku v obci a ochraně
životního prostředí, schválená
zastupitelstvem obce dne 8.3.1994.
t) vydání Obecně závazné vyhlášky
obce Rudoltice č. 2/2010 o stanovení
systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
a o stanovení systému nakládání se
stavebním odpadem.
u) vydání Obecně závazné vyhlášky
obce Rudoltice č. 3/2010 o místním
poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů.
v) uzavření dodatku č. 1
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k veřejnoprávní smlouvě uzavřené
mezi městem Lanškroun a obcí
Rudoltice ohledně výkonu přenesené
působnosti na úseku projednávání
přestupků.
w) po projednání celkového
vyhodnocení nabídek ze dne
14. 6. 2010 ohledně veřejné zakázky
malého rozsahu „Bezdrátový rozhlas
pro obec Rudoltice“ schvaluje jako
nejvhodnější nabídku – nabídku
uchazeče EMPEMONT s.r.o. se
sídlem Valašské Meziříčí za celkovou
nabídkovou cenu ve výši 494.554 Kč
bez DPH;
uzavření smlouvy o dílo mezi
obcí Rudoltice jako objednatelem
a EMPEMONT s.r.o. se sídlem Valašské
Meziříčí, Železničního vojska 1472,
jako zhotovitelem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je provedení instalací
bezdrátového rozhlasu v obci
Rudoltice, včetně jeho kompletace
a uvedení do provozu v rozsahu
podle výkazu výměr a dalších
ujednání smlouvy na svůj náklad, na
své nebezpečí za sjednanou cenu
494.554,– Kč bez DPH v termínu do
31. 8. 2010.
l) po projednání celkového
vyhodnocení nabídek ze dne
14. 6. 2010 ohledně veřejné zakázky
malého rozsahu „Rekonstrukce
středu obce Rudoltice“ schvaluje
jako nejvhodnější nabídku – nabídku
uchazeče OVAZ ZÁMEČNICTVÍ s.r.o. se
sídlem Výprachtice 283 za celkovou
nabídkovou cenu ve výši 466.856 Kč
bez DPH;
uzavření smlouvy o dílo mezi
obcí Rudoltice jako objednatelem
a OVAZ ZÁMEČNICTVÍ s.r.o. se sídlem
Výprachtice 283, jako zhotovitelem,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jejímž předmětem je
zhotovení parkových úprav na návsi
v Rudolticích dle dokumentace
vypracované firmou David Smyčka
– zahradní architektura se sídlem
Semanín 103, za sjednanou cenu
466.856,– Kč bez DPH v termínu do
31. 8. 2010.
m) po projednání celkového
vyhodnocení nabídek ze dne
14. 6. 2010 ohledně veřejné zakázky
malého rozsahu „Asfaltizace
vybraných úseků obecních
komunikací, Rudoltice“ schvaluje
jako nejvhodnější nabídku – nabídku
uchazeče RYDO, spol. s r.o. se sídlem
Česká Třebová, Topolová 2079,
za celkovou nabídkovou cenu ve výši
1.372.884 Kč bez DPH;

uzavření smlouvy o dílo mezi obcí
Rudoltice jako objednatelem a RYDO,
spol. s r.o. se sídlem Topolová 2079,
Česká Třebová, jako zhotovitelem, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je provedení
opravy místní komunikace v obci
Rudoltice – „Točna u školy včetně
opravy rýhy“ v rozsahu položkových
rozpočtů za sjednanou cenu
395.206,92 Kč bez DPH v termínu do
31. 8. 2010.
n) uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace v rámci Programu obnovy
venkova mezi Pardubickým krajem
se sídlem Komenského náměstí 125,
Pardubice, jako poskytovatelem
dotace a Obcí Rudoltice jako
příjemcem dotace, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je účelové poskytnutí
investiční dotace z rozpočtových
prostředků Pardubického kraje
na akci „Rekonstrukce a výstavba
veřejného rozhlasu v obci Rudoltice
– rekonstrukce nefunkčního 100V
veřejného rozhlasu a výstavba nového
bezdrátového rozhlasu v lokalitě nové
výstavby Zámeček, a to ve výši 50 %
ze skutečných nákladů vynaložených
na akci v roce 2010, maximálně však
ve výši 100.000,– Kč.
o) uzavření kupní smlouvy č.
1001941050 mezi Pozemkovým
fondem České republiky se sídlem
Praha 3, Husinecká 1024/11a jako
prodávajícím a obcí Rudoltice jako
kupujícím, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je koupě stavební parcely č. 82 –
zastavěná plocha a nádvoří o výměře
958 m2 za sjednanou kupní cenu
60.580 Kč.
p) uzavření Smlouvy o budoucí
kupní smlouvě mezi Obcí Rudoltice
jako budoucím prodávajícím, a p.
P.N., bytem XXX, jako budoucím
kupujícím, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je závazek budoucího prodávajícího
k budoucímu prodeji st.p.č. 82
o výměře 958 m2 budoucímu
kupujícímu za sjednanou kupní cenu
ve výši 60.580 Kč.
q) uzavření kupní smlouvy a smlouvy
o věcném předkupním právu mezi
Obcí Rudoltice jako prodávající
a oprávněnou z předkupního práva
a J.D., bytem XXX, jako kupujícím
a povinným z předkupního práva,
jejímž předmětem je prodej p.p.č.
4293/21, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u Katastrálního úřadu
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a kat. území Rudoltice
u Lanškrouna, za ujednanou kupní

cenu 342.870,– Kč.
r) uzavření smlouvy o budoucí
smlouvě o zřízení věcných břemen
mezi OMEGA tech s.r.o. se sídlem
Lanškroun, Nádražní 85, jako
budoucím oprávněným z věcných
břemen a Obcí Rudoltice jako
budoucím povinným z věcných
břemen, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je závazek obou stran k uzavření
smlouvy o zřízení věcných břemen,
a to zřízení, provozování, údržby
a oprav podzemního komunikačního
vedení na pozemcích p.p.č. 4290,
4245/62, 4245/63 a 4245/1, vše v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, a to za
jednorázovou úhradu ve výši 100 Kč/
bm bez DPH.
s) uzavření Smlouvy o smlouvě
budoucí o zřízení věcného břemene
č. IE-12-2002505/VB1 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 na p.p.č.
82/26, 82/6, 89/21, 3268/3, 3088/7,
363/3, 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 finanční
náhradu v celkové výši 6.000,– Kč.
t) uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi OMEGA tech s.r.o. se
sídlem Lanškroun, Nádražní 85, jako
oprávněným z věcného břemene
a obcí Rudoltice jako povinným
z věcného břemene, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je zřízení věcného
břemene v rozsahu stanoveným GP
č. 963-36/2010 ze dne 15. 5. 2010 ve
prospěch oprávněného spočívající
v právu zřídit, provozovat veřejnou
komunikační síť včetně jeho
příslušenství a dále právu vstupovat
a vjíždět na pozemky v souvislosti se
zřízením, rekonstrukcemi, opravami
a provozováním podzemního vedení
k pozemkům č. 4245/1, 4245/57,
4245/58, 4245/59, 4245/64, 4245/65,
vše v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a to
za úplatu formou jednorázové úhrady
ve výši 148.000,– Kč.
u) poskytnutí účelově určené dotace
Základní škole a mateřské škole
Rudoltice z rozpočtu obce ve výši
35.000,– Kč v souvislosti s navýšením
kapacity základní školy z 62 žáků
na 94 žáků při Základní škole
a mateřské škole Rudoltice s účinností
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od 1. 9. 2010, a to na rekonstrukci
školních šaten.
v) uzavření smlouvy o zajištění
reklamy mezi obcí Rudoltice jako
zadavatelem reklamy a Sportovním
klubem policie Duha Lanškroun se
sídlem Lanškroun, Dukelská 423,
jejímž předmětem je poskytnutí
jednorázového finančního příspěvku
ve výši 2.000,– Kč ze strany zadavatele
reklamy a jeho jednorázová
propagace při sportovním podniku
cyklistickém závodě mládeže pod
názvem „Regionem Orlicka Lanškroun
2010“ ze strany SKP Duha.
w) záměr prodeje p.p.č. 30/6,
znázorněné ve výřezu z kat. mapy,
který je nedílnou součástí tohoto
usnesení, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna.
x) prodej p.p.č. 3211/6 o výměře
125 m2 , vzniklé na základě GP pro
rozdělení pozemků č. 956-17/2010
z p.p.č. 3211/3, zapsané na LV č.
10001 pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to p. M.Š., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 15,– Kč/m2 , tj. celkem za
1.875,– Kč.
y) uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a Hana Netušilová – HANELA se sídlem
Lanškroun, Nádražní 89/I jako dárcem,
jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 1.000,– Kč
na zajištění Petropavlovské pouti,
konané v obci Rudoltice ve dnech 26.
– 27. 6. 2010;
– uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a Marcelem Bartáčkem, malířské
a natěračské práce se sídlem Žichlínek
284 jako dárcem, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši
2.000,– Kč na zajištění Petropavlovské
pouti, konané v obci Rudoltice ve
dnech 26. – 27. 6. 2010;
uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a Pavlem Málkem se sídlem Rudoltice
84 jako dárcem, jejímž předmětem
je poskytnutí finančního daru ve výši
1.000,– Kč na zajištění Petropavlovské
pouti, konané v obci Rudoltice ve
dnech 26. – 27. 6. 2010;
uzavření darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a Trading M & K a.s. se sídlem
Praha 6, K Roztokům 114/13 jako
dárcem, jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši
20.000,– Kč na zajištění slavnostního

otevření rekonstruované tělocvičny
v Rudolticích.
z) Ceník služeb obce Rudoltice
s účinností od 1. 7. 2010, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
aa) uzavření smlouvy o zajištění
reklamy mezi obcí Rudoltice jako
zadavatelem reklamy a p. Krasavou
Šerkopovou, výrobní, obchodní,
průvodcovská činnost, bytem
Rudoltice 608, jejímž předmětem
bude poskytnutí jednorázového
finančního příspěvku ve výši
2.000,– Kč na pořádání charitativních
a zábavných akcí v areálu i objektu
Nového zámku u Lanškrouna s tím, že
bude ze strany příjemce finančního
příspěvku zajištěna reklama
zadavatele reklamy na těchto akcích.
2) Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) s průběhem a výsledky výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Bezdrátový rozhlas pro obec
Rudoltice“, jehož vyhlášením byla
pověřena společnost VISION Rudoltice
s.r.o.
b) s průběhem a výsledky výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Rekonstrukce středu obce
Rudoltice“, jehož vyhlášením byla
pověřena společnost VISION Rudoltice
s.r.o.
c) s průběhem a výsledky výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Asfaltizace vybraných úseků
obecních komunikací, Rudoltice“,
jehož vyhlášením byla pověřena
společnost VISION Rudoltice s.r.o.
3) Zastupitelstvo obce bere na
vědomí:
f ) podané stížnosti a jejich postup
řešení
g) informace starostky obce o své
činnosti týkající se chodu obce
h) informace manažera Dobrovolného
svazku obcí Lanškrounsko
– RNDr. Antonína Fialy k projektu
„Cyklostezka Lanškroun – Česká
Třebová“, zejména informace ohledně
neposkytnutí dotace na její I. etapu
(Lanškroun – Rudoltice) Státním
fondem dopravní infrastruktury v roce
2010;
že Dobrovolný svazek obcí
Lanškrounsko na svém zasedání dne
29. 6. 2010 jednomyslně schválil
opětovné podání žádosti o poskytnutí
dotace ze Státního fondu dopravní
infrastruktury v roce 2011 na projekt
„Cyklostezka Lanškroun – Česká
Třebová, I. etapa“ (Lanškroun
– Rudoltice) .
d) informace starostky obce

k žádosti FRAJMAN plast s.r.o. se
sídlem Rudoltice 291 o změnu
územního plánu ohledně aktualizace
zastavitelného a zastavěného území
katastru a dále ohledně využití
parcely č. 561/3 z plochy „silniční
dopravy“ na plochu „území drobné
výroby a výrobních služeb“.
e) výpověď z nájmu bytu, podanou
p. D.H. z bytu č.6 v domě čp. 607 dne
11. 6. 2010;
výpověď z nájmu bytu, podanou
p. K.P. z bytu č. 1 v domě čp. 607 dne
11. 6. 2010
f ) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni
29. 6. 2010.
4) Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostku obce k podpisu dodatku
– bod č. 1 písm. j) tohoto usnesení
b) starostku obce k podpisu smlouvy
o dílo – bod č. 1 písm. k) tohoto
usnesení
c) starostku obce k podpisu smlouvy
o dílo – bod č. 1 písm. l) tohoto
usnesení
d) starostku obce k podpisu smlouvy
o dílo – bod č. 1 písm. m) tohoto
usnesení
e) starostku obce k podpisu smlouvy
– bod č. 1 písm. n) tohoto usnesení
f ) starostku obce k podpisu kupní
smlouvy – bod č. 1 písm. o) tohoto
usnesení
g) starostku obce k podpisu smlouvy
o budoucí kupní smlouvě – bod č. 1
písm. p) tohoto usnesení
h) starostku obce k podpisu kupní
smlouvy a smlouvy o věcném
předkupním právu – bod č. 1 písm. q)
tohoto usnesení
i) starostku obce k podpisu smlouvy
o smlouvě budoucí o zřízení věcného
břemene – bod č. 1 písm. s) tohoto
usnesení
j) starostku obce k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene – bod č. 1
písm. t) tohoto usnesení
k) starostku obce k podpisu smlouvy
o zajištění reklamy – bod č. 1 písm. v)
tohoto usnesení
l) starostku obce k sepsání a podpisu
kupní smlouvy – bod č. 1 písm. x)
tohoto usnesení
m) Stavebně-bytovou komisi ve
spolupráci se správcem bytového
fondu k zajištění nových nájemníků.
– bod č. 3 písm. e) tohoto usnesení
n) starostku obce k vyhotovení
a podpisu smlouvy – bod č. 1 písm.
aa) tohoto usnesení
5) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) obecnímu úřadu zveřejnit Obecně
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závaznou vyhlášku obce Rudoltice
č. 1/2010 na elektronické i fyzické
úřední desce obecního úřadu. – bod č.
1 písm. g) tohoto usnesení
b) obecnímu úřadu zveřejnit Obecně
závaznou vyhlášku obce Rudoltice
č. 2/2010 na elektronické i fyzické
úřední desce obecního úřadu. – bod č.
1 písm. h) tohoto usnesení
c) obecnímu úřadu zveřejnit Obecně
závaznou vyhlášku obce Rudoltice
č. 3/2010 na elektronické i fyzické
úřední desce obecního úřadu. – bod č.
1 písm. i) tohoto usnesení
d) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice provést
vyúčtování poskytnuté dotace ve výši
35.000,– Kč nejpozději do 30. 9. 2010.
– bod č. 1 písm. u) tohoto usnesení
e) obecnímu úřadu zveřejnit ve
smyslu ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/
2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ,
ve znění pozdějších předpisů, záměr
prodeje p.p.č. 30/6, znázorněné ve
výřezu z kat. mapy, zapsané na LV č.
10001, vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí
nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna. – bod č. 1
písm. w) tohoto usnesení
f ) obecnímu úřadu zaevidovat
žádost společnosti FRAJMAN plast
s.r.o. ze dne 26. 5. 2010 mezi žádosti
o budoucí změnu, případně nový ÚP
obce Rudoltice, jehož termín pořízení
není dosud stanoven. – bod č. 3 písm.
d) tohoto usnesení
6) Zastupitelstvo obce projednalo:
a) dle § 17 zák. č. 250/2000 Sb.,
o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění, závěrečný
účet obce Rudoltice za rok 2009;
– „Zprávu o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Rudoltice za rok
2009“ podle zák. č. 420/2004 Sb.,
o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných
svazků obcí ze dne 19. 2. 2010. – bod
č. 1 písm. c) tohoto usnesení
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1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program, včetně navrhovaných
změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) vyhlášení výběrového řízení na
veřejnou zakázku malého rozsahu
„Výměna oken a dveří budovy ZŠ
Rudoltice“ dle zadávacích podmínek,
jež jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení;
pro výběrové řízení „Výměna oken
a dveří budovy ZŠ Rudoltice“

hodnotící komisi v následujícím
složení:
Předseda komise: Iva Stránská
Členové komise: Oldřich Rezek, Libor
Dostál
d) podání žádosti na Pozemkový
fond České republiky o odkoupení
p.p.č. 549/5, vzniklé rozdělením p.p.č.
549/1 na základě GP č. 961-28/2010,
p.p.č. 3171/3, vzniklé rozdělením
p.p.č. 3171/1 na základě GP č. 96128/2010 a dále p.p.č. 4217/4, vzniklé
rozdělením p.p.č. 4217/3 na základě
GP č. 960-27/2010.
e) Rozpočtové opatření Pardubického
kraje č. 141, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a kterým se na
základě usnesení Zastupitelstva PK ze
dne 29. 4. 2010 č. Z/178/10 poskytuje
dotace na realizaci akce v rámci
Programu obnovy venkova v roce
2010 z rozpočtu Pardubického kraje
ve výši 100.000 Kč.
f ) Rozpočtové opatření obce
Rudoltice č. 6/2010, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je dotace PK na
rekonstrukci veřejného rozhlasu
a příspěvek na úpravu šatny v ZŠ.
g) uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě
o úvěru č. 2669/09/LCD ze dne
14.12.2009, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a kterým dochází ke
změně splatnosti mimořádné splátky
ve výši 1.700.000 Kč.
h) uzavření Dohody o úhradě
neinvestičních nákladů mezi Městem
Lanškroun jako příjemcem a obcí
Rudoltice jako plátcem, a to na
základní školní docházku 46 žáků
v základních školách v Lanškrouně
za období od 1.1. do 30. 6. 2010, a to
v celkové výši 157.596,– Kč.
i) kupní smlouvu mezi Obcí Rudoltice
jako kupujícím a KONZUM obchodní
družstvo jako prodávajícím, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem jsou dodávky
zboží z prodejen KONZUMu podle
vlastního výběru, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
j) uzavření kupní smlouvy a smlouvy
o věcném předkupním právu mezi
Obcí Rudoltice jako prodávající
a oprávněnou z předkupního práva
a J.K., bytem XXX, jako kupujícím
a povinným z předkupního práva, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je prodej p.p.č.
4245/41, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u Katastrálního úřadu
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a kat. území Rudoltice
u Lanškrouna, za ujednanou kupní
cenu 277.550,– Kč.
k) uzavření kupní smlouvy a smlouvy

o věcném předkupním právu mezi
Obcí Rudoltice jako prodávající
a oprávněnou z předkupního práva
a V.K., bytem XXX, jako kupujícím
a povinným z předkupního práva, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je prodej p.p.č.
4245/31, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u Katastrálního úřadu
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a kat. území Rudoltice
u Lanškrouna, za ujednanou kupní
cenu 223.120,– Kč.
l) uzavření kupní smlouvy a smlouvy
o věcném předkupním právu mezi
Obcí Rudoltice jako prodávající
a oprávněnou z předkupního práva
a J.K., bytem XXX, jako kupujícím
a povinným z předkupního práva, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je prodej p.p.č.
4245/20, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u Katastrálního úřadu
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a kat. území Rudoltice
u Lanškrouna, za ujednanou kupní
cenu 235.320,– Kč.
m) uzavření Dodatku ke smlouvě
o výhradním zprostředkování
pronájmu nemovitosti, bytu či
nebytových prostor mezi obcí
Rudoltice jako zájemcem a REALITNÍ
A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ MOZAIKA
s.r.o. se sídlem Žichlínek 84, jako
zprostředkovatelem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je rozšíření seznamu
nemovitostí o byt č. 11 a 12 v budově
čp. 261.
n) uzavření smlouvy o zřízení věcného
břemene mezi Obcí Rudoltice, J.S.,
bytem XXX a 2K2 k.s. se sídlem
Rudoltice 259 na straně jedné jako
vlastníky nemovitostí a Mgr. T.K.,
bytem XXX, a P.D., bytem XXX na
straně druhé jako oprávněnými
z věcného břemene, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je zřízení věcného
břemene v rozsahu stanoveným GP
č. 979-120/2010 ze dne 21. 6. 2010 ve
prospěch oprávněných, spočívající
ve strpění provozu podzemního
zařízení přípojky zemního plynu pro
rodinný dům na st.p.č. 724 a dále
v právu přístupu a vstupu za účelem
kontroly, údržby, opravy a demontáže
mj. na p.p.č. 4467, vše v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, a to za úplatu formou
jednorázové úhrady ve výši 500,– Kč.
o) uzavření Smlouvy o uzavření
budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene číslo IV-12-200 7367/VB/01
mezi Obcí Rudoltice jako stranou
budoucí povinnou z věcného
břemene a ČEZ Distribuce, a.s.
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se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8
jako stranou budoucí oprávněnou
z věcného břemene, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je sjednání podmínek pro
budoucí uzavření smlouvy o zřízení
věcného břemene, spočívající
v zajištění strpění, umístění, zřízení
a provozování tohoto zařízení na
p.p.č. 4216/11 v souvislosti se stavbou
„Rudoltice,STAEL,FVE,VN269-Vd
vn,DOU“
p) uzavření Smlouvy o poskytnutí
dotace č. 41589/2010 mezi
Pardubickým krajem jako
poskytovatelem dotace a Obcí
Rudoltice jako příjemcem dotace, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je účelové
poskytnutí neinvestiční dotace ve
výši 7.000,– Kč na přípravu a konání
Petropavlovské pouti v Rudolticích ve
dnech 26. a 27. června.
q) prodej p.p.č. 30/6 o výměře 51
m2 , zapsané na LV č. 10001 pro
obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, vedeného
u Katastrálního úřadu pro PK, KP
Ústí nad Orlicí, a to p. J.J., bytem
XXX, za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 1.500,– Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 3772-100/
10, vypracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem z oboru ekonomika
– ceny a odhady nemovitostí, se
sídlem Česká Třebová, Moravská 2103.
Veškeré náklady spojené s prodejem
pozemků hradí kupující.
r) zajištění materiálu na výrobu
průlezek a pískoviště na dětské hřiště
v lokalitě Zámeček a jeho úhradu
z rozpočtu obce, a to dle specifikace
obsažené v žádosti ze dne 27. 7. 2010,
která je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
s) Ceník služeb obce Rudoltice
s účinností od 1. 8. 2010, který je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
t) Ceník za inzerci v Rudoltickém
zpravodaji, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a to s účinností od
1. 8. 2010.

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) rozsudek KS v HK, pobočka
Pardubice ze dne 15. 7. 2010 ve věci
žalobce VISION Rudoltice s.r.o. proti
žalovanému Robertu Kolomému,
o vydání bezdůvodného obohacení
174.000 Kč s příslušenstvím, který je

dosud nepravomocný.
d) uzavření Darovací smlouvy mezi
obcí Rudoltice jako obdarovaným
a EMPEMONT s.r.o. se sídlem Valašské
Meziříčí jako dárcem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je poskytnutí finančního
daru na zajištění slavnostního
otevření rekonstruované tělocvičny
v Rudolticích.
e) výpověď z nájmu bytu, podanou
p. P.K. z bytu č. 11 v domě čp. 261 dne
7. 7. 2010;
výpověď z nájmu bytu, podanou
p. V.G. z bytu č. 10 v domě čp. 609 dne
22. 7. 2010;
výpověď z nájmu bytu, podanou
p. N.B. z bytu č. 13 v domě čp. 617 dne
7. 7. 2010;
výpověď z nájmu bytu, podanou
manžely D. z bytu č. 1 v domě čp. 603
dne 28. 7. 2010
f ) žádost o zajištění materiálu na
výstavbu dětského hřiště před
bytovým domem čp. 262
g) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni
29. 7. 2010.
h) sdělení PF ČR ze dne 21. 7. 2010
k žádosti obce o bezúplatný
převod pozemků pod místními
komunikacemi, které jsou ve správě
PF ČR.
i) žádost několika rodičů, bytem
Rudoltice-Zámeček o zajištění
pedagogického doprovodu dětí
v autobuse do i z mateřské školy na
trase Zámeček – Rudoltice a zpět
s tím, že ji postupuje ředitelce ZŠ a MŠ
Rudoltice

3) Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) VISION Rudoltice s.r.o. zajištěním
výběrového řízení jménem obce
Rudoltice. – bod č. 1 písm. c) tohoto
usnesení
b) starostku obce k sepsání a podání
žádosti na Pozemkový fond ČR. – bod
č. 1 písm. d) tohoto usnesení
c) starostku obce k podpisu Dohody
o úhradě neinvestičních nákladů
– bod č. 1 písm. h) tohoto usnesení
d) starostku obce k podpisu kupní
smlouvy – bod č. 1 písm. i) tohoto
usnesení
e) starostku obce k podpisu smlouvy
a smlouvy o věcném předkupním
právu – bod č. 1 písm. j) tohoto
usnesení
f ) starostku obce k podpisu smlouvy
a smlouvy o věcném předkupním
právu – bod č. 1 písm. k) tohoto
usnesení
g) starostku obce k podpisu smlouvy

a smlouvy o věcném předkupním
právu – bod č. 1 písm. l) tohoto
usnesení
h) starostku obce k podpisu dodatku
smlouvy – bod č. 1 písm. m) tohoto
usnesení
i) starostku obce k podpisu smlouvy
o zřízení věcného břemene – bod č. 1
písm. n) tohoto usnesení
j) starostku obce k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – bod č. 1 písm. o)
tohoto usnesení
k) starostku obce k podpisu smlouvy
o poskytnutí dotace – bod č. 1 písm.
p) tohoto usnesení
l) starostku obce k sepsání a podpisu
kupní smlouvy – bod č. 1 písm. q)
tohoto usnesení
m) Stavebně-bytovou komisi ve
spolupráci se správcem bytového
fondu k zajištění nových nájemníků
– bod č. 2 písm. e) tohoto usnesení
n) starostku obce k jednáním se
Státním statkem Jeneč, PF ČR
a ÚPZSVM. – bod č. 2 písm. h) tohoto
usnesení

4) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) jednateli společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. dodání požadovaného
materiálu žadateli v co nejkratší
možné době. – bod č. 1 písm. r)
tohoto usnesení
b) ředitelce ZŠ a MŠ Rudoltice vyhovět
žádosti o zajištění pedagogického
doprovodu dětí v autobuse do
i z mateřské školy na trase Zámeček
– Rudoltice

5) Zastupitelstvo obce odkládá:
a) na příští zasedání rozhodnutí
o žádosti o zajištění materiálu na
výstavbu dětského hřiště před
bytovým domem čp. 262

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE Č. OZ/19/08/10
1) Zastupitelstvo obce schvaluje:
a) program, včetně navrhovaných změn
b) zapisovatele, ověřovatele zápisu
c) po projednání celkového
vyhodnocení nabídek ze dne
11. 8. 2010 ohledně veřejné zakázky
malého rozsahu „Dodávka a montáž
plastových výplní otvorů ZŠ Rudoltice“
jako nejvhodnější nabídku – nabídku
uchazeče PROPLAST, spol. s .r.o. se
sídlem Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí
za celkovou nabídkovou cenu ve výši
509.723 Kč bez DPH;
uzavření smlouvy o dílo č. 2010-7821

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
mezi obcí Rudoltice jako objednatelem
a PROPLAST, spol. s r.o. se sídlem
Hřbitovní 218, Ústí nad Orlicí, jako
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
provedení dodávky a montáže nových
stavebních výplní včetně příslušenství,
demontáž a likvidace stávajících
stavebních výplní na objektu Základní
škola Rudoltice, to vše za sjednanou
cenu 611.668,– Kč včetně DPH v termínu
do 29. 8. 2010.
u) Rozpočtové opatření obce Rudoltice
č. 7/2010, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jehož předmětem jsou
zejména opravy komunikací, zrušení
příspěvku SDO na cyklostezku, rozhlas,
údržba zeleně, svoz komunálního
odpadu, VS služby, DPH na tělocvičnu
a příspěvek MěÚ Lanškroun na základní
školní docházku.
v) záměr prodeje části p.p.č. 3446/7,
znázorněné ve výřezu z kat. mapy, který
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
zapsané na LV č. 10001, vedeného u KÚ
pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
w) uzavření Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene číslo
IV-12-2006881/VB2 mezi Obcí Rudoltice
jako stranou budoucí povinnou
z věcného břemene a ČEZ Distribuce, a.s.
se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8 jako
stranou budoucí oprávněnou z věcného
břemene, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jejímž předmětem je sjednání
podmínek pro budoucí uzavření smlouvy
o zřízení věcného břemene, spočívající
v zajištění strpění, umístění, zřízení
a provozování tohoto zařízení na p.p.č.
4604 v souvislosti se stavbou „Rudoltice,

2K2, 3xRD-knn, Vd nn“.
x) uzavření Dodatku ke smlouvě
o výhradním zprostředkování pronájmu
nemovitosti, bytu či nebytových prostor
mezi obcí Rudoltice jako zájemcem
a REALITNÍ A DRAŽEBNÍ SPOLEČNOSTÍ
MOZAIKA s.r.o. se sídlem Žichlínek
84, jako zprostředkovatelem, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení
a jehož předmětem je rozšíření seznamu
nemovitostí o byt č.10 v budově čp. 263.
y) uzavření Dodatku č. 1 ke smlouvě
o dílo č. VIS 008/2010 ze dne 30. 6. 2010,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jehož předmětem je změna ceny za
dílo na základě nově odsouhlasených
položkových rozpočtů akce „Oprava rýhy
u školy“ a „Točna“, a to z původní celkové
částky 395.206,92 Kč na 428.619,31 Kč
bez DPH.
2) Zastupitelstvo obce neschvaluje:
a) zajištění materiálu na výstavbu
malého dětského hřiště k BD čp. 262
a jeho úhradu z rozpočtu obce, a to dle
specifikace obsažené v žádosti ze dne
29. 7. 2010, která je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
3) Zastupitelstvo obce bere na vědomí:
a) podané stížnosti a jejich postup řešení
b) informace starostky obce o své
činnosti týkající se chodu obce
c) výpověď z nájmu bytu, podanou
p. V.Š. z bytu č. 10 v domě čp. 263 dne
10. 5. 2010, výpovědní lhůta končí ke dni
31. 8. 2010.
d) přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni
18. 8. 2010.

e) přípisy vlastníků rekreačních objektů
v zahrádkářské kolonii na katastru obce
Rudoltice
4) Zastupitelstvo obce pověřuje:
a) starostku obce k podpisu smlouvy
o dílo – bod č. 1 písm. c) tohoto usnesení
b) starostku obce k podpisu smlouvy
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení
věcného břemene – bod č. 1 písm. f )
tohoto usnesení
c) starostku obce k podpisu dodatku
ke smlouvě – bod č. 1 písm. g) tohoto
usnesení
d) starostku obce k podpisu dodatku ke
smlouvě o dílo – bod č. 1 písm. h) tohoto
usnesení
e) starostku obce k projednání námitek
s Městským úřadem v Lanškrouně, odbor
ŽP a zaslání odpovědi pisatelům – bod č.
3 písm. e) tohoto usnesení

5) Zastupitelstvo obce ukládá:
a) obecnímu úřadu zveřejnit ve smyslu
ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) , ve znění
pozdějších předpisů, záměr prodeje části
p.p.č. 3446/7, znázorněné ve výřezu z kat.
mapy, zapsané na LV č. 10001, vedeného
u KÚ pro PK, KP Ústí nad Orlicí pro obec
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna.
– bod č. 1 písm. e) tohoto usnesení
6) Zastupitelstvo obce se seznámilo:
a) s průběhem a výsledky výběrového
řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu „Dodávka a montáž plastových
výplní otvorů ZŠ Rudoltice“, jehož
vyhlášením byla pověřena společnost
VISION Rudoltice s.r.o. – bod č. 1 písm. c)
tohoto usnesení

PODĚKOVÁNÍ ZASTUPITELŮ

VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, ČLENOVÉ KOMISÍ A VÝBORŮ,
na sklonku stávajícího volebního období Vám všem děkujeme za výbornou spolupráci, projevenou
trpělivost i za podnětné připomínky k rozkvětu obce v uplynulých 4 letech. Věříme, že jsme pro naši obec
společně s Vámi udělali vše, co bylo v našich silách, a přejeme Vám, aby se Rudoltice do budoucna i nadále
rozvíjely ku spokojenosti všech – tedy nás občanů.
Lenka Bártlová, Erika Kohoutová, Iva Stránská, Oldřich Rezek a Daniel Žáček.

28

ČÍSLO 3/2010, ZÁŘÍ
Dne 13. listopadu 2010 v 19.30 hod. zahraje lanškrounský divadelní soubor
„Divadlo Ve středu“ na sále Kulturního domu v Rudolticích divadelní hru
francouzského dramatika Camolettiho
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Pařížský byt, ve kterém probíhá celý děj, vlastní dohasínající umělkyně Georgetta. Na této
adrese v pronajatých pokojích bydlí ještě klavíristka Jeanine,
malířka Jacqueline a služebná Marie-Luisa.
Všechny obyvatelky bytu řeší své problémy podáním inzerátu se zkratkou PPS. Bytná
hledá nového nájemce (Pouze Pro Svobodné), pianistka žáka (Perfektně Připravím Sólistu),
malířka model (Perfektní Postava Samozřejmá) a služebná partnera (Pro Praktický Sex).
Čtveřice mužů, jeden po druhém, přichází druhý den odpoledne na inzerát, ale jak to bývá
v komediích, nikomu neotevírá ta správná osoba, i když zkratka PPS souhlasí!
A tak se v pařížském bytě odehrávají pozoruhodné dialogy, které ústí do pikantních situací,
jejichž řešení jsou pro všechny nakonec vyhovující.
Ve Francii nesmírně úspěšná komedie přinese jistě i Vám chvíle pobavení a krásu
francouzského humoru.
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