RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
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RUDOLTICKÁ POUŤ 2011
Nastala sedmá hodina večerní, pátek 10. června 2011, a sál místního kulturního domu doslova praskal ve švech. Stejně tak jako
vloni i letos se sešly bezmála dvě stovky příznivců místního ochotnického umění, dychtivých po skvělém kulturním zážitku.
Kdo přišel, zcela určitě nelitoval. Divadelní hra autorů Zdeňka Svěráka a Ladislava
Smoljaka s názvem „LIJAVEC – ANEB HRA
S OPRAVDOVÝM DEŠTĚM“, zachycující života tvorbu českého génia a vlastence Járy
Cimrmana, sklidila v podání členů týmu
BACHADEJ jak jinak, než obrovský úspěch.
Za vše již hovořilo předem avizované herecké obsazení, které, jak se rok od roku
opakovaně přesvědčujeme, skýtá netušené možnosti a zcela určitě ještě donedávna
skryté talenty.

Dlouhoňovice, ve kterém naši borci soupeře
doslova převálcovali skórem 3:0, ale i přívrženci zdejších dobrovolných hasičů, kteří zejména dětem předvedli hasičskou techniku
i své hasičské umění.

Především pak pro dámy byla před sobotní
večerní zábavou určena módní přehlídka salonu elaniA. Modely velmi mladé a sympatické návrhářky Aničky Urbanové z Damníkova
z kolekce s názvem „Z cirkusového stanu“ jistě upoutaly vedle nejednoho ženského srdce
i leckterý pár očí přihlížejících mužů. Jak by
také ne. Modelkám z řad Rudoltických roztleskávaček to ohromně slušelo.
Páteční divadelní hra navodila velmi příjemnou atmosféru nastávajícímu pouťovému
víkendu bohatému na příjemné kulturní
zážitky nejen pro naše děti, které svůj Den
oslavily již 1. června, ale i pro všechny místní
i přespolní občany a jejich široké rodiny. Na
své si v tyto dny jistě přišli příznivci místního
fotbalového klubu při zápasu Rudoltice –

štědrých sponzorů. A tak není divu, že si děti
v nedělní podvečer domů povětšinou odnášely kromě cukrové vaty, pouťových balonků
a perníkových srdcí i červený, žlutý či zelený
polštářek na dobrou noc.
Hlavním nedělním programem pro naše děti
však bylo kromě kouzelnické show kouzelníka a baviče Mr. Carla především vystoupení čtyř finalistů populární televizní soutěže
TALENTMANIA. Rodiče se svými ratolestmi
měli možnost v několika vstupech zhlédnout
úžasná vystoupení Aleny Smolíkové s jejími
cvičenými psy, zvláště pak s populární Keysi,
taneční vystoupení tanečníka Davídka Dostála
alias Michaela Jacksona, stepařské číslo Tobiáše Košíra či celou řadu kouzel talentovaného
mladého kouzelníka Miloše Malého.
Pokračování na str. 2

Celé nedělní odpoledne pak patřilo dětem.
Soutěží s pouťovými korunkami a obchůdkem, ve kterém si naše ratolesti mohly splnit
svá tajná přání, se zúčastnilo více než 150 malých soutěžících. V pouťovém obchůdku letos
u dětí hrály prim moc pěkné různobarevné
polštáře, věnované do soutěže jedním ze
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RUDOLTICKÁ POUŤ 2011
Pokračování ze str. 1

V neděli v podvečer se návštěvníkům pouti
již do třetice představily Rudoltické roztleskávačky, které jako předskokanky kapely JAM
& BAZAR zahájily její vystoupení v programu
„ABBA show – Mamma Mia“. V závěru letošního pouťového víkendu tak mohla v Rudolticích zaznít plejáda naprosto úžasných
písní legendární skupiny ABBA, která letošní
opravdu vydařenou pouť završila vpravdě důstojným způsobem.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ
Vážení spoluobčané, dovolte mi touto cestou
vyjádřit velké a upřímné díky Rudoltickým roztleskávačkám, které pro Vás po několik týdnů
pilně nacvičovaly svá vystoupení. Skvělá parta,
která se s tímto cílem dala před pár měsíci dohromady, čítá v tuto chvíli 14 členů a já pevně
věřím, že i v příštím ročníku Rudoltické pouti se
s nimi zase všichni setkáme.

Lenka Bártlová, starostka

Poděkování samozřejmě patří i všem spoluorganizátorům. Děkuji paní Heleně Filípkové a jejímu organizačnímu týmu z řad rodičů našich
dětí, kteří pomáhali při nedělních soutěžích pro
naše nejmenší. Děkuji také ZŠ a MŠ Rudoltice
a samozřejmě i TJ SOKOL Rudoltice za prostory, které pro tyto účely poskytly, stejně tak jako
místním dobrovolným hasičům za ukázku jejich
hasičského umění i techniky. Rodině Krystlových
děkuji za technickou pomoc.
Lenka Bártlová

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Všem sponzorům, kteří na Rudoltickou pouť 2011 přispěli svými finančními i věcnými dary v celkové hodnotě 63 000 Kč,
moc děkujeme, vážíme si této přízně a věříme, že si ji zachováme i do dalšího ročníku.

ZÁMECKÝ VRCH,
ZEMĚDĚLSKÁ SPOLEČNOST, s.r.o.

FILÍPEK JIŘÍ,
revize plynu

RENÉ ŽÁČEK,
kovoobrábění, Rudoltice

PAVEL MÁLEK,
prodej a opravy pneumatik, Rudoltice

CAMURRA, s.r.o.

Poděkování samozřejmě patří i všem sponzorům, kteří si nepřejí být jmenováni.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA

VÍTE, ŽE K 31. 5. 2011 JE...

NAROZENÍ:

JUBILANTI:

Martin Dajč, Rudoltice 236,
* 22. 3. 2011

Jan Štarman, Rudoltice 621,
* 16. 4. 1941 – 70 let

Emil Lorenc, Rudoltice 619,
* 25. 4. 2011

Pavel Toman, Rudoltice 241,
* 23. 4. 1941, – 70 let

Nikol Hubálková, Rudoltice 602,
* 10. 5. 2011

Ludmila Valúšková, Rudoltice 157,
* 2. 5. 1941, – 70 let

Natálie Malinová, Rudoltice 609,
* 11. 5. 2011

Helena Králíková, Rudoltice 1,
*3. 5. 1931 – 80 let

ÚMRTÍ:

Květuše Alexová, Rudoltice 107,
* 15. 5. 1936 – 75 let

Dostál Petr, Rudoltice 605,
+ 31. 3. 2011 – 66 let

• počet obyvatel 1711
obyvatel na Zámečku
• počet
711 (v bytových domech) a 28
(v rodinných domech), tj. 739

• průměrný věk celkem 34,53 let
• průměrný věk muži 33,40 let
• průměrný věk ženy 35,68 let
přihlášených od 1. 1. 2011
• počet
je 66
• počet odhlášených od 1. 1. je 24
• počet narozených od 1. 1. je 10
• počet zemřelých od 1. 1. je 4?
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MÍSTNÍ POPLATKY PRO ROK 2011
Upozorňujeme občany, že místní poplatky pro rok 2011 byly splatné do 30. 4. 2011.
Vyzýváme proto každého, kdo si svou poplatkovou povinnost dosud nesplnil, aby tak učinil nejpozději
do 31. 7. 2011. Po tomto termínu bude přistoupeno k jejich vymáhání.
MÍSTNÍ POPLATEK ZA PROVOZ SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Poplatníkem je ve smyslu ustanovení Obecně
závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 3/2010:
a) Fyzická osoba, která má v obci trvalý pobyt;
za domácnost může být poplatek odveden
společným zástupcem, za rodinný nebo bytový
dům vlastníkem nebo správcem; tyto osoby jsou
povinny obci oznámit jména a data narození
osob, které poplatek odvádějí.
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu
určenou nebo sloužící k individuální rekreaci,
ve které není hlášena k trvalému pobytu žádná

MÍSTNÍ POPLATEK
ZE PSŮ

fyzická osoba; má-li k této stavbě vlastnické
právo více osob, jsou povinny platit poplatek
společně a nerozdílně, a to ve výši odpovídající
poplatku za jednu fyzickou osobu.

SAZBA MÍSTNÍHO POPLATKU:
350,- /ROK/POPLATNÍKA
Výše sazby se nezměnila, místní poplatek je
splatný nejpozději do 30. 4. 2011 a lze jej hradit
v hotovosti přímo na obecním úřadu anebo
bezhotovostním způsobem – převodem z účtu,
a to následovně:

ČÍSLO ÚČTU, NA KTERÝ LZE PLATBY ZASÍLAT:

b) Poplatek za druhého
a každého dalšího psa
v rodinném domě
150,- Kč

Tvorba variabilního symbolu: 337 + prvních šest čísel v rodném čísle + 0 /čísla se nesčítají/
Příklady variabilního symbolu:
– pokud je prvních šest čísel v rodném čísle: 755815, pak variabilní symbol bude vypadat takto:
3377558150

– majitelé rodinných domů uvádějí čp. svého domu, např. 95
– nájemníci obecních bytů uvádějí kromě čísla domu i číslo bytu, např. 61703

SAZBY POPLATKU:
a) Poplatek za prvého psa
v rodinném domě
100,- Kč

5125611/0100

Tvorba specifického symbolu (pro kontrolu):

Místní poplatek ze
psů JE SPLATNÝ
POUZE V HOTOVOSTI,
a to přímo na obecním
úřadu nejpozději
do 30. 4. 2011, výše
sazby se nezměnila.

c) Poplatek za prvého psa
v obytném (činžovním)
domě 200,- Kč
d) Poplatek za druhého
a každého dalšího
psa v obytném
(činžovním) domě
250,- Kč

CYKLOSTEZKA LANŠKROUN-RUDOLTICE
V BŘEZNU TOHOTO ROKU POŽÁDAL SVAZEK OBCÍ LANŠKROUNSKO O POSKYTNUTÍ DOTACE
Z PROGRAMU STÁTNÍHO FONDU DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY ČR PODPORA VÝSTAVBY
CYKLOSTEZEK NA DOFINANCOVÁNÍ CYKLOSTEZKY LANŠKROUN – RUDOLTICE, A TO V REŽIMU
SMÍŠENÉHO PROVOZU – TEDY JAK PRO POHYB CYKLISTŮ, TAK PRO POHYB CHODCŮ.
Právě v souvislosti se smíšeným provozem
byl pak nově v pravidlech SFDI zakotven
požadavek na zpracování projektové dokumentace v souladu s platnou legislativou
a s respektováním požadavků na bezbariérové užívání staveb.
Tato změna pravidel a skutečnost, že právní
předpisy a navazující normy o bezbariérovém užívání staveb se změnily těsně po dokončení dokumentace pro stavební povolení
(únor 2010) bohužel zkomplikovaly cestu

k úspěšnému získání dotace. Přesto, že se
nám podařilo včas aktualizovat projektovou
dokumentaci, došlo při externím hodnocení bezbariérového užívání cyklostezek se
smíšeným provozem pracovníky Národní
rady osob se zdravotním postižením v ČR ke
konstatování rozporu mezi předloženou projektovou dokumentací a příslušnými platnými právními normami. Bohužel, Státní fond
dopravní infrastruktury jako jeden z mála
dotačních titulů neumožňuje ani doplňování žádostí, ani možnost vysvětlení zjištěných

rozporů. Při dílčí konzultaci s projektantem
bylo Lanškrounsko ubezpečeno, že dokumentace v souladu s normami je a že rozpor
by mohl být při osobní konzultaci vysvětlen.
Tím, že žadatelům není dána možnost vysvětlení, byl i projekt Lanškrounska zatím vyřazen
z hodnocení. Protože počet projektů s obdobnými problémy je vysoký (více než 60%
projektů), je SFDI ochoten v této věci ještě
v letošním roce dále jednat.
Mgr. Stanislava Švarcová,
předsedkyně Svazku obcí Lanškrounsko
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PARDUBICKÝ KRAJ SJEDNOTIL
POSKYTOVÁNÍ POHOTOVOSTI
Rozsah poskytované péče Lékařské služby první pomoci (LSPP) v Pardubickém kraji
se od 1. května sjednotil. Lékaři ve Svitavách, Chrudimi, Ústí nad Orlicí a Litomyšli
slouží na pohotovosti jen o víkendu. Pouze v Pardubicích, kde není rozdíl mezi počtem
pacientů ve všední a sváteční den, zůstává ordinační doba zachována v původním
rozsahu, tedy po celý týden. Změny vycházejí z dlouhodobé statistiky návštěvnosti
a nijak nesnižují zajištění lékařské péče. Pacienti s akutními problémy budou
ošetřeni v nemocnici, ve všední dny by měli využívat služeb svého praktického lékaře
a v případě ohrožení života volat záchrannou službu.
Pardubice (3. 5. 2011)
„Zajištění Lékařské služby první pomoci pro
dospělé představuje pro Pardubický kraj
nemalou finanční zátěž. Proto jsme zpracovali přehledy, jak jsou jednotlivá pracoviště
v kraji využívána,“ vysvětlila radní Tauberová, proč kraj sjednotil provozní dobu.

„Docílíme tím větší efektivity provozu LSPP.
Z informací získaných od vedení nemocnic
ve Svitavách a Chrudimi jasně vyplynulo,
že výrazně převažuje počet ošetřených pacientů od pátku do neděle, kdy LSPP navštíví přibližně tři čtvrtiny z celkového počtu

ošetřených pacientů.“ Údaje o návštěvnosti
potvrzují, že víkendové uspořádání LSPP
v Litomyšlské nemocnici a Orlickoústecké
nemocnici, kde není zajišťován provoz ve
všední dny, se osvědčil.

ORDINAČNÍ DOBY LSPP PRO DOSPĚLÉ
PÁTEK

PARDUBICKÁ
KRAJSKÁ
NEMOCNICE, a.s.

14.00 – 22.00

SOBOTA + NEDĚLE
+ SVÁTKY

UMÍSTĚNÍ

POZNÁMKA

10.00 – 22.00

Erno Košťála 1014,
Pardubice

Slouží se i ve všední
dny, službu zajišťuje
Pardubická lékařská
pohotovost s.r.o.

SVITAVSKÁ
NEMOCNICE, a.s.

18.00 – 21.00

9.00 – 17.00

LSPP sídlí v budově
polikliniky naproti
nemocnici.
Adresa: Kollárova 2070/22,
Svitavy

CHRUDIMSKÁ
NEMOCNICE, a.s.

16.00 – 20.00

8.00 – 17.00

V areálu nemocnice,
v budově ředitelství.

8.00 – 13.00

V areálu nemocnice,
v budově ředitelství.

9.00 – 18. 00

V areálu nemocnice,
v přízemí neurologického
pavilónu.

LITOMYŠLSKÁ
NEMOCNICE, a.s.

ORLICKOÚSTECKÁ
NEMOCNICE, a.s.

17.00 – 21.00

Magdalena Navrátilová, tisková mluvčí Pardubického kraje, Komenského náměstí 125, Pardubice
Tel.: 724 040 347, 466 026 626, fax: 466 611 218, www.pardubickykraj.cz , magdalena.navratilova@pardubickykraj.cz

V pátek se neslouží.
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VŠECHNY VLAKY A AUTOBUSY V PARDUBICKÉM KRAJI BUDOU
ZAPOJENY DO DOPRAVNÍHO INTEGROVANÉHO SYSTÉMU IREDO
OD 11. PROSINCE LETOŠNÍHO ROKU DOJDE K VÝZNAMNÝM ZMĚNÁM
V MEZIMĚSTSKÉ AUTOBUSOVÉ A VLAKOVÉ DOPRAVĚ, KTERÁ SE DOTKNE CELÉHO
ÚZEMÍ PARDUBICKÉHO KRAJE.
Do jednotného neboli integrovaného dopravního systému budou nově zapojení
všichni dopravci zajišťující přepravu osob
v kraji. Nastává tak sloučení všech dopravních služeb ve veřejné dopravě pod organizátora veřejné dopravy – společnost
OREDO, která pro kraj tuto činnost vykonává. Smyslem organizace je pozitivní dopad
na návaznost a celkovou vzájemnou provázanost autobusových a vlakových spojů
v Pardubickém kraji. Společnost OREDO
připravuje pro Pardubický kraj projekt optimalizace a integrace dopravy, který bude
spuštěn od 11. 12. 2011.
Pojďme si vysvětlit změny, které sebou integrovaná doprava ajejí zavedení přináší pro
občany Pardubického kraje.

OPTIMALIZACE
DOPRAVY
Princip optimalizace autobusové dopravy
spočívá v tom, že společnost OREDO zpracuje nové oběhy vozidel tak, aby mohl být
region obsloužen menším počtem vozidel
a tedy i hospodárněji, než je tomu doposud. Oběhy vozidel musí být zpracovány
s ohledem na zajištění přepravních potřeb
obyvatel daného území. Na spojích, kde se
trvale přepravuje méně cestujících, dojde
k nasazení autobusů s menší kapacitou.
Ty se svou nižší spotřebou a nižší pořizovací cenou uspoří prostředky na provoz
nových spojů v dopoledních a večerních
hodinách nebo o víkendech.
V rámci optimalizace dopravy dochází také
k zajištění prostorové, časové a tarifní provázanosti mezi autobusovou a železniční

dopravou. Současně dochází k zavedení taktu. Model taktové dopravy spočívá v tom,
že vlaky nebo autobusy jezdí na páteřních
tratích nebo páteřních autobusových linkách v pravidelných časových intervalech
v tzv. taktu. Například každou druhou minutu po celé (5:02,6:02, 7:02). Pro cestujícího
jsou pak tyto časy snadno zapamatovatelné.

CESTOVÁNÍ NA JEDEN JÍZDNÍ
DOKLAD
Od 11. prosince bude možné cestovat na
jednu jízdenku po celém území Pardubického kraje. Ta bude platná ve všech autobusech a vlacích na území regionu. I když
budete muset přestupovat, již v místě odjezdu si zakoupíte jízdenku až do cíle vaší
cesty. Rozhodující není ani to, zda budete
přestupovat z autobusu na vlak nebo obráceně. Do systému lREDO budou také zapojeny České dráhy a.s. České dráhy jako
jediné nabízejí souběžně s tarifem lREDO
také svůj vlastní tarif.

ZÓNOVĚ RELAČNÍ TARIF
IREDO
Tarif IREDO je zónově relační tarif. V zónově relačním tarifu je‘ území rozděleno na
větší počet poměrně malých zón. Zónaje
tvořena jednou nebo několika málo těsně sousedícími obcemi. Cena jízdného je
vždy pevně stanovena mezi každými dvěma zónami a odpovídá kilometrickému
tarifu podle nejkratší trasy. Cena dopravy
v rámci jedné zóny je stanovena fixní částkou. V případě, že je zóna tvořena větším
městem, může být cena vyšší, tak aby
např. odpovídala dosavadní ceně měst-

ské dopravy. Zónově relační tarif je pro
uživatele veřejné dopravy spravedlivější
a přehlednější než stávající tarify. Cestující si zjistí cenu jízdného a trasu své cesty
na první pohled z tarifní mapky, která je
umístěna na každé zastávce.

HARMONOGRAM
PROJEDNÁVÁNÍ JÍZDNÍCH ŘÁDŮ
S OBCEMI
Dostatečný prostor musí být věnován projednávání nových jízdních řádů s obcemi.
Právě starostové znají nejlépe přepravní
potřeby svých občanů. V současné době
jsou nové oběhy vozidel a jízdní řády projednávány s dopravci. Projednávání s obcemi bude probíhat průběžně od 1. 7. do
16. 9. V tomto termínu budou také návrhy
jízdních řádů zveřejněny na internetových stránkách www.oredo.cz. První návrh
vlakových jízdních řádů bude zveřejněn
v týdnu od I3. 6. do 20. 6. Občané budou
mít možnost vznést připomínky písemně
nebo prostřednictvím elektronického formuláře, který bude zveřejněn na internetových stránkách společnosti www.oredo.
cz. Pokud již nyní máte připomínky ke stávajícím jízdním řádům, které by měly být
v novém projektu řešeny, můžete námje
zaslat na adresu oredopk@oredo.cz.
Věříme, že po možných počátečních nedorozuměních, které se asi nevyhnou
žádné změně, bude systém lREDO – integrovaná regionální doprava Pardubický
kraje – dobře plnit svůj účel, tedy sloužit
cestujícím a reflektovat jejich měnící se
potřeby v cestování veřejnými dopravními
prostředky.
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PRVNÍ NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU
Tisková zpráva OREDO, 16. 6. 2010
2011/2012 V PARDUBICKÉM KRAJI
VÁŽENÍ SPOLUOBČANÉ, V SOULADU S LEGISLATIVOU ČESKÉ REPUBLIKY (ZEJMÉNA ZÁKON O DRÁHÁCH, V PLATNÉM
ZNĚNÍ) ZPRACOVALA SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, S. O. (SŽDC), NÁVRH ŽELEZNIČNÍHO JÍZDNÍHO ŘÁDU PRO
JŘ 2011/12 (NJŘ). TENTO NÁVRH VYCHÁZÍ Z OBJEDNÁVKY POŽADAVKŮ PRO ZAJIŠTĚNÍ VEŘEJNÉ DOPRAVY UPLATNĚNÉ
SMLUVNÍM ORGANIZÁTOREM PARDUBICKÉHO KRAJE – SPOLEČNOSTÍ OREDO.
Organizátor připravuje pro Pardubický
kraj kompletní změnu veřejné dopravy
spočívající v zavedení celokrajského
integrovaného dopravního systému.
Zavedení tarifní integrace musí být
doprovázeno rovněž optimalizací veřejné dopravy, autobusové i železniční.
Výsledkem by mělo být celkové navýšení rozsahu veřejné dopravy v kraji,
přičemž u železniční dopravy předpokládáme zachování stávajícího objemu. Na páteřních tratích, kde vlaků
využívají tisíce občanů denně, chceme
dopravu posílit a nabídnout cestujícím
intervalovou dopravu jezdící ve špičkách i po 30-ti minutách. Naproti tomu
na těch úsecích tratí, kde za celý den ve
vlaku cestuje jen velmi málo lidí, hodlá
Pardubický kraj nasadit autobusy zajišťující lepší dostupnost území a také
levnější provoz.

Zásady koncepce železniční dopravy byly
schváleny rovněž Radou Pardubického kraje
dne 1. 6. 2011.
Po celou dobu přípravy NJŘ probíhaly desítky
jednání se starosty obcí, z nichž vzešly mnohé
cenné připomínky, jež Pardubický kraj podporuje a zohlední je v jízdních řádech.
Zpracovatelé na SŽDC průběžně vycházeli
uplatňovaným požadavkům vstříc, nicméně
nebylo v jejich silách promítnout do NJŘ mnohé z těch změn, jež organizátor uplatnil až po
uplynutí vyhlášených dílčích termínů pro sestavu jízdního řádu. Proto pracovníci společnosti OREDO společně se zástupci dopravce
tyto cenné připomínky starostů následně projednali a zapracovali do tabulkových přehledů
pro příslušné tratě, jež jsou uveřejněny rovněž
a jsou označeny jako „Aktualizovaná objednávka OREDO“.

Vážení spoluobčané,
věnujte proto, prosím, přiloženým materiálům
pozornost. Starostové všech obcí v územním
obvodu Pardubického kraje jsou informováni
o dalších závazných termínech v otázkách
projednání jízdních řádů 2011/12. Své podněty
sdělte starostům obcí, nebo je případně
uplatněte přímo na adrese oredopk@oredo.cz.
Věřím, že nový jízdní řád 2011/12, byť bude
v mnohých oblastech našeho kraje výrazně změněný,
přinese cestujícím – obyvatelům i návštěvníkům
Pardubického kraje – zlepšení dopravní obslužnosti.
Návrhy jednotlivých tratí včetně popisu změn
v důsledku nové koncepce pro jednotlivé
tratě naleznete na www.oredo.cz nebo na
www. pardubickykraj.cz.

Jan Tichý, náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu, dopravní obslužnost a investice

ŽELEZNIČNÍ TRATĚ, KTERÉ SE BEZPROSTŘEDNĚ TÝKAJÍ NAŠÍ OBCE:
270

272

ČESKÁ TŘEBOVÁ – ZÁBŘEH NA MORAVĚ A ZPĚT

ČESKÁ TŘEBOVÁ – RUDOLTICE V ČECHÁCH – LANŠKROUN

• Ke koncepčním změnám na této trati nedochází.

• Dochází ke zvýšení počtu spojů a zkrácení jízdních dob (Je výrazně omezen
počet případů spojování vlaků nebo přestupů v Rudolticích),
• Pravidelné návaznosti v České Třebové na dálkové vlaky směr Praha
a Olomouc (Spojení do Brna bude možné autobusy do Svitav a dále rychlíky)
• Vlaky směr Lanškroun nezastavují v žst. Třebovice v Čechách (Náhradní
spojení přímým autobusem přes Damníkov).
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SOCIÁLNÍ SLUŽBY II.
v pobytových zdravotnických zařízeních. Služby
sociální péče poskytované v rámci sociálně zdravotních služeb (včetně základních služeb) podléhají úhradě. Zdravotnické úkony jsou hrazeny
z fondů veřejného zdravotního pojištění.

SOCIÁLNÍ REHABILITACE


Vážení spoluobčané,
V MINULÉM ZPRAVODAJI JSME
VÁS SEZNÁMILI SE SOCIÁLNÍMI
SLUŽBAMI JAKO CELKEM, UVEDLI
JSME, KDO JE POSKYTOVATELEM
SOCIÁLNÍCH SLUŽEB
A PŘEDSTAVILI JSME FORMY
POSKYTOVÁNÍ SOCIÁLNÍCH
SLUŽEB. SOUČASNĚ JSME SLÍBILI,
ŽE V PŘÍŠTÍCH ZPRAVODAJÍCH
VÁM PŘEDSTAVÍME JEDNOTLIVÉ
SOCIÁLNÍ SLUŽBY.
Základními činnostmi při poskytování sociálních služeb jsou pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti, poradenství, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Obsah základních činností u jednotlivých druhů
sociálních služeb stanoví prováděcí předpis.

SOCIÁLNÍ PORADENSTVÍ

Sociální poradenství poskytuje osobám v nepříznivé sociální situaci potřebné informace přispívající k řešení jejich situace. Základní sociální
poradenství je součástí všech druhů sociálních
služeb. Odborné sociální poradenství zahrnuje
občanské poradny, manželské a rodinné poradny, sociální práci s osobami společensky nepřizpůsobenými, poradny pro oběti trestných činů
a domácího násilí, sociálně právní poradenství
pro osoby se zdravotním postižením a seniory.
Služba obsahuje poradenství, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

SOCIÁLNĚ ZDRAVOTNÍ SLUŽBY

Sociálně zdravotní služby napomáhají k zajištění
fyzické a psychické soběstačnosti osob, kterým
jsou poskytovány; jsou určeny osobám, které již
nepotřebují akutní zdravotní lůžkovou péči (dostatečná je zdravotní péče ambulantního rozsahu), ale současně jsou natolik nesoběstační, že
potřebují pomoc druhé osoby při každodenních
úkonech a tato pomoc jim z objektivních důvodů nemůže být zajištěna v domácím prostředí.
Sociálně zdravotní služby jsou poskytovány
v pobytových zařízeních sociálních služeb nebo

Jedná se o soubor specifických činností zaměřených na nácvik potřebných dovedností osoby
se zdravotním postižením směřujících k dosažení samostatnosti a soběstačnosti v nejvyšší možné míře s ohledem na její dlouhodobě nepříznivý zdravotní stav. Cílem je dosažení nalezení
vhodného pracovního uplatnění. Proces sociální rehabilitace je integrální součástí poskytování
sociálních služeb.

OSOBNÍ ASISTENCE

Osobní asistence se poskytuje v přirozeném sociálním prostředí osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje pomoc
jiné osoby, a to v předem dohodnutém rozsahu a čase. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu pomoc
při osobní hygieně, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

PEČOVATELSKÁ SLUŽBA

Pečovatelská služba se poskytuje dětem, osobám se zdravotním postižením a seniorům,
jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby, a to
v přirozeném prostředí i ve specializovaných
zařízeních. Služba obsahuje pomoc při zvládání
běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při
osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro
osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, pomoc při zajištění chodu
domácnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.
Bezúplatně se poskytuje rodinám, ve kterých se
narodily současně tři nebo více dětí, účastníkům
odboje1) a pozůstalým manželům (manželkám)
po účastnících odboje starším 70 let.

PRŮVODCOVSKÁ,

PŘEDČITATELSKÁ
A TLUMOČNICKÁ SLUŽBA
Průvodcovská, předčitatelská a tlumočnická
služba se poskytuje osobám se zdravotním postižením a seniorům, jejichž schopnosti jsou sníženy v oblasti orientace nebo komunikace, a napomáhá jim osobně si vyřídit vlastní záležitosti.
Služba obsahuje zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

SLUŽBY RANÉ PÉČE

Služby rané péče se poskytují rodičům dítěte ve
věku do 7 let, které je osobou se zdravotním postižením nebo jehož vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivého sociálního prostředí. Služba je
zaměřena na podporu rodiny a podporu vývoje

dítěte s ohledem na jeho specifické potřeby.
Služba je poskytována především v domácnosti. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba
se poskytuje bezúplatně.

PODPOROVANÉ BYDLENÍ

Podporované bydlení je sociální služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž
situace vyžaduje pomoc jiné osoby; služba se
poskytuje v domácnosti osob. Služba obsahuje
pomoc při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

ODLEHČOVACÍ SLUŽBY

Odlehčovací služby jsou ambulantní nebo pobytové služby poskytované osobám se zdravotním
postižením a seniorům, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby, o které jinak pečuje osoba
blízká v domácnosti; cílem služby je umožnit
pečující osobě nezbytný odpočinek. Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných úkonů péče
o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

CENTRA DENNÍCH SLUŽEB

Centra denních služeb poskytují ambulantní
služby ve specializovaném zařízení s cílem posílit
samostatnost a soběstačnost osob se zdravotním
postižením a seniorů v nepříznivé sociální situaci,
která může vést k sociálnímu vyloučení. Služba
obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,poskytnutí
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, výchovné,
vzdělávací a aktivizační činnosti, prostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

STACIONÁŘE DENNÍ

A TÝDENNÍ
Stacionáře denní poskytují ambulantní služby
ve specializovaném zařízení seniorům, osobám
se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Stacionáře týdenní poskytují pobytové služby
ve specializovaném zařízení seniorům, osobám
se zdravotním postižením a osobám ohroženým užíváním návykových látek, jejichž situace
vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.
Služba obsahuje pomoc při zvládání běžných
úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní
hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní
hygienu, poskytnutí stravy nebo pomoc při zajiš-
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tění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení a výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se
společenským prostředím, terapeutické činnosti,
pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se
poskytuje za úplatu.

DOMOVY PRO OSOBY

SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Domovy pro osoby se zdravotním postižením
poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám
se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc
při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu, pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu
se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

DOMOVY PRO SENIORY

Domovy pro seniory poskytují dlouhodobé pobytové služby seniorům, jejichž situace vyžaduje
pomoc jiné osoby. Služba obsahuje pomoc při
zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí
podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí stravy, poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, aktivizační
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje za úplatu.

AZYLOVÉ DOMY

Azylové domy poskytují pobytové služby na
přechodnou dobu osobám v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení. Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy, poskytnutí ubytování nebo pomoc
při zajištění bydlení, pomoc při prosazování
práv a zájmů, výchovné, vzdělávací a aktivizační
činnosti. Služba se poskytuje za úplatu.
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při zajištění chodu domácnosti, výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti, zprostředkování
kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti, pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

KONTAKTNÍ CENTRA

Kontaktní centra jsou nízkoprahová zařízení navazující kontakt s osobami ohroženými závislostí
na návykových látkách. Cílem služby je minimalizovat sociální a zdravotní rizika spojená se zneužíváním návykových látek. Služba obsahuje terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

TELEFONICKÁ KRIZOVÁ

INTERVENCE
Telefonická krizová intervence je soubor metod
a technik krizové práce s klientem v situaci, kterou osobně prožívá jako zátěžovou, nepříznivou
a ohrožující, založený na jednorázovém nebo opakovaném telefonickém kontaktu tohoto klienta
s pracovištěm telefonické krizové intervence.

KRIZOVÁ POMOC

Krizová pomoc je ambulantní nebo pobytová služba na přechodnou dobu poskytovaná
osobám, které se nacházejí v situaci ohrožení
zdraví nebo života, kdy přechodně nemohou
řešit svojí nepříznivou situaci vlastními silami.
Služba obsahuje poskytnutí ubytování, poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy),
terapeutické činnosti a pomoc při prosazování
práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

NÍZKOPRAHOVÁ DENNÍ


SLUŽBY NÁSLEDNÉ PÉČE

A DOLÉČOVACÍ
Služby následné péče a doléčovací jsou ambulantní služby poskytující následnou péči
osobám s chronickou psychickou poruchou
a osobám závislým na návykových látkách, které absolvovaly ambulantní nebo ústavní léčbu
ve zdravotnickém zařízení nebo které abstinují.
Služba obsahuje terapeutické činnosti, pomoc
při prosazování práv a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.

SOCIÁLNĚ AKTIVIZAČNÍ

SLUŽBY PRO RODINY S DĚTMI
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
jsou ambulantní služby poskytované rodině
s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho
vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku
dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace,
kterou rodiče nedokáží sami bez pomoci překonat. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací
a aktivizační činnosti, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické
činnosti a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje bezúplatně.

CENTRA

TERAPEUTICKÉ KOMUNITY

Terapeutické komunity poskytují pobytové
služby na přechodnou dobu pro osoby závislé
na návykových látkách nebo osoby s chronickou psychickou poruchou, které mají zájem
o začlenění do běžného života. Služba obsahuje tyto činnosti: poskytnutí stravy, poskytnutí
ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti
a pomoc při prosazování práv a zájmů. Služba
se poskytuje za úplatu.

NÍZKOPRAHOVÁ ZAŘÍZENÍ


Domy na půl cesty poskytují pobytové služby
na přechodnou dobu pro osoby do 26 let věku,
které po dosažení zletilosti opouštějí školská
zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro osoby z jiných zařízení
pro péči o děti a mládež. Služba obsahuje tyto
činnosti: poskytnutí ubytování, zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, terapeutické činnosti a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje za úplatu.

PRO DĚTI A MLÁDEŽ

Chráněné bydlení je dlouhodobá pobytová služba poskytovaná osobám se zdravotním postižením, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné osoby.
Chráněné bydlení má formu individuálního
nebo skupinového bydlení; osobě se poskytuje podle potřeby podpora osobního asistenta.
Služba obsahuje poskytnutí stravy nebo pomoc
při zajištění stravy, poskytnutí ubytování, pomoc

Noclehárny poskytují ambulantní služby osobám bez přístřeší, které mají zájem o využití
hygienického zařízení a přenocování. Služba obsahuje pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu, poskytnutí
stravy, poskytnutí ubytování, poskytnutí nebo
zprostředkování informací. Služba se poskytuje
za úplatu stanovenou poskytovatelem.

Nízkoprahová denní centra poskytují ambulantní služby pro osoby bez přístřeší. Služba
obsahuje pomoc při osobní hygieně (nebo
poskytnutí podmínek pro osobní hygienu) poskytnutí stravy (nebo pomoc při zajištění stravy). Služba se poskytuje bezúplatně.

DOMY NA PŮL CESTY


CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ


NOCLEHÁRNY


Nízkoprahová zařízení pro děti a mládež poskytují ambulantní služby dětem a mládeži ohroženým sociálním vyloučením. Služba je určena
rizikovým, neorganizovaným dětem a mládeži,
kteří jsou ohroženi sociálně – patologickými jevy
nebo mají vyhraněný životní styl neakceptovaný
většinovou společností. Základním prostředkem
pro navázání kontaktu s cílovou skupinou je
nabídka volnočasových aktivit. Cílem je zlepšit
kvalitu života cílové skupiny předcházením, snížením sociálních a zdravotních rizik souvisejících
s jejich způsobem života, umožnit jim lépe se
orientovat v jejich sociálním prostředí a vytvářet podmínky, aby v případě zájmu mohli řešit
svoji nepříznivou sociální situaci. Služba obsahuje výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti,
zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv a zájmů.
Služba se poskytuje bezúplatně.

TERÉNNÍ PROGRAMY

Terénní programy jsou služby poskytované osobám, které vedou nebo jsou ohroženy rizikovým
způsobem života. Služba je určena pro problémové skupiny dětí a mládeže, uživatele drog,
osoby bez přístřeší, osoby žijící v sociálně vyloučených komunitách a jiné sociálně ohrožené skupiny. Cílem služby je tyto osoby vyhledávat a minimalizovat rizika jejich způsobu života. Služba
obsahuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím a pomoc při prosazování práv
a zájmů. Služba se poskytuje bezúplatně.
Na bezplatné poskytnutí základního sociálního
poradenství o možnostech řešení nepříznivé sociální situace nebo jejího předcházení má nárok
každá osoba.
Erika Kohoutová, zdroj: www.mpsv.cz

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE RUDOLTICE Č. 1/2011
K ZABEZPEČENÍ MÍSTNÍCH ZÁLEŽITOSTÍ VEŘEJNÉHO POŘÁDKU
NA VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍCH
ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE SE NA SVÉM ZASEDÁNÍ DNE 26. 5.2011 USNESENÍM Č. OZ/26/051L1 USNESLO VYDAT
NA ZÁKLADĚ USTANOVENÍ § 10 PÍSMO A) A USTANOVENÍ § 84 ODST. 2 PÍSMO H) ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH
(OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, TUTO OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU:
ČI. 3
ČÁST I.
ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
ČI. 1
Cíl a předmět obecně závazné vyhlášky

(1) Požívání alkoholických nápojů je
činností, která by mohla narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou bezpečnosti,
zdraví a majetku.

(1) Cílem této obecně závazné vyhlášky
(dále jen „vyhláška“) je vytvoření
opatření směřujících k ochraně před
hlukem v době nočního klidu, zabezpečení
místních záležitostí jako stavu, který
umožňuje pokojné soužití občanů
i návštěvníků obce, vytváření příznivých
podmínek pro život v obci a vytváření
estetického vzhledu obce.

(2) Požívání alkoholických nápojů se zakazuje
na těchto veřejných prostranstvích:
a) na veřejných prostranstvích uvedených
v příloze č. 1 této vyhlášky;
b) na dětských hřištích, pískovištích
a obdobných zařízeních, a v okruhu 50 m
od nich;
c) v prostoru autobusových zastávek v obci
a v okruhu 10 m od nich;

(2) Předmětem této vyhlášky je regulace
činností, které by mohly narušit veřejný
pořádek v obci nebo být v rozporu
s dobrými mravy, ochranou zdraví,
a směřující k ochraně před následnými
škodami a újmami působenými narušováním
veřejného pořádku na majetku, jako veřejném
statku, jehož ochrana je ve veřejném zájmu,
v zájmu chráněném obcí jako územním
samosprávným celkem.

(3) Zákaz požívání alkoholických nápojů na
veřejných prostranstvích uvedených v odst.
2 se nevztahuje na následující výjimky:
a) v povolených prostorech restauračních
předzahrádek, které jsou součástí
restauračních zařízení provozovaných
v souladu s právními předpisy
a v souladu s jejich provozní dobou;
b) v době a místě akcí pořádaných,
spolupořádaných nebo povolených obcí
Rudoltice na veřejných prostranstvích
a to od stanoveného zahájení do
ukončení akce;
c) na všech veřejných prostranstvích na území
obce ve dnech 1. ledna a 31. prosince.

ČI. 2
Vymezení základních pojmů
(1) Veřejný pořádek v obci je stav,
který umožňuje klidné a pokojné soužití
občanů i návštěvníků obce a realizaci
jejich práv, zejména nedotknutelnost
osoby a jejího soukromí, ochrany
majetku, ochrany zdraví a práva na
příznivé životní prostředí.
(2) Veřejným prostranstvím jsou
všechna náměstí, ulice, tržnice, chodníky,
veřejná zeleň, parky a další prostory
přístupné každému bez omezení, tedy
sloužící obecnému užívání a to bez ohledu
na vlastnictví k tomuto prostoru.

ČÁST II.
VYMEZE Í ČINNOSTÍ, KTERÉ
BY MOHLY NARUŠIT VEŘEJNÝ
POŘÁDEK V OBCI NEBO BÝT
V ROZPORU S DOBRÝMI MRAVY,
OCHRANOU BEZPEČNOSTI,
ZRAVÍ A MAJETKU

ČI. 4
(1) Manipulace s otevřeným ohněm,
zakládání otevřených ohnišť a grilování
mimo místa k tomu určená je činností,
která by mohla narušit veřejný pořádek
v obci nebo být v rozporu s dobrými mravy,
ochranou bezpečnosti, zdraví a majetku.
(2) Manipulace s otevřeným ohněm,
zakládání otevřených ohnišť a grilování
mimo místa k tomu určená se zakazuje
na veřejných prostranstvích uvedených
v příloze č. 1 této vyhlášky.

ČI. 5
(1) V místech, kde je součástí veřejného
prostranství zeleň, kterou se zejména rozumí
plochy porostlé vegetací, dřeviny a byliny
rostoucí jednotlivě nebo v ucelených
souborech, je dále činností, která by mohla

narušit veřejný pořádek v obci nebo být
v rozporu s dobrými mravy, ochranou
bezpečnosti, zdraví a majetku:
a) trhání květin a plodů okrasných dřevin,
lámání větví, prořezávání a kácení
dřevin bez povolení nebo souhlasu
obce,
b) svévolné vysazování, přemísťování,
úprava součásti zeleně bez povolení
nebo souhlasu obce,
c) umísťování nebo upevňování
jakýchkoliv předmětů na zeleň (např.
bazény, sušáky na prádlo, reklamní
poutače aj.) bez povolení nebo
souhlasu obce.
(2) Činnosti uvedené v odst. 1 tohoto
článku se zakazují na veřejných
prostranstvích uvedených v příloze č. 1
této vyhlášky.

ČÁST III.
USTANOVENÍ SPOLEČNÁ
A ZÁVĚREČNÁ
ČI. 6
Kontrola a sankce
(1) Porušení povinností stanovených
touto vyhláškou obce bude posuzováno
jako přestupek podle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších
předpisů nebo jako správní delikt dle
zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
nejde-li o trestný čin.
(2) Kontrolu dodržování této vyhlášky
a ukládání sankcí při nedodržování budou
provádět pověření pracovníci Obecního
úřadu v Rudolticích a příslušníci Městské
policie Lanškroun.

ČI. 7
Účinnost
Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem
15. 6. 2011.
Vyvěšeno na úřední desce dne: 27. 5. 2011
Sejmuto z úřední desky dne: 13. 6. 2011
Lenka Bártlová, v.r. starostka obce
Erika Kohoutová, v.r. místostarostka obce
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PŘÍLOHA Č. 1 OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE RUDOLTICE Č. 1/2011
OBYTNÁ ZÓNA ZÁMEČEK (SÍDLIŠTĚ) A ZÁMECKÉ ALEJE

PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ BYTOVÉHO DOMU ČP. 261

PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ KULTURNÍHO DOMU
A POD KULTURNÍM DOMEM
PROSTRANSTVÍ POD KOSTELEM SV. PETRA A PAVLA
PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ BYTOVÝCH DOMŮ ČP. 264 A 265
PROSTRANSTVÍ U PRODEJNY KONZUM
A ZA OBJEKTEM MŠ RUDOLTICE

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

PROSTRANSTVÍ V OKOLÍ BYTOVÝCH DOMŮ
ČP. 263, 262 A 276
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Paní kastelánka s reportéry.

Knoflíkový návlek. Foto: Krasava Šerkopová

Kovář. Foto: Krasava Šerkopová

KNOFLÍKIÁDA II. OPĚT POMOHLA POTŘEBNÝM
Letošní jaro na Zámečku proběhlo v rámci příprav a zpracovávání knoflíkových návleků a hledání nového provozovatele
do zámecké kavárny. Ten se našel a jakmile bude zahájen prozatímní provoz, bude to oznámeno, návštěvníci i kolemjdoucí
budou mít už brzy zase možnost dát si na Zámečku občerstvení a posedět si pod věží.

PRO ČESKÝ ROZHLAS
V květnu byla na Zámečku opět reportérka
Českého rozhlasu Marie Štěrbová, která se
mnou natáčela díl do pořadu Dobrá vůle pro
stanici Praha 2, byl vysílán 5. 6. a je možno si ho
poslechnout v archivu pořadů na webových
stránkách Český rozhlas 2 Praha, do kolonky
hledej stačí napsat název pořadu Dobrá vůle
5. června a najde se článek i audiozáznam
pořadu o nelehké snaze oživit Zámeček.

NOVÝ ČESKÝ REKORD
Knoflíkový návlek, který vidíte na fotografii, se
stal novým českým rekordem a komisař agentury Dobrý den potvrdil délku 4 416 metrů
a počet navlečených kno flíků 288 094, to jsou
zatím nepotvrzené hodnoty našeho nového
rekordu. Srdečně děkuji všem, kteří se účastnili
nebo věnovali knoflíky.

KNOFLÍKOVÉ FINÁLE
Poslední přípravy před Knoflíkiádou byly náročné, nakonec přišlo ráno 4. 6. a„knoflíkování“ trvající celý rok vyvrcholilo. Na připravenou plachtu
začali všichni, kteří byli ochotni pomoci, rozmotávat nově navlečené knoflíky, loňský rekordní

návlek se potom už jen přiložil. Mezitím začali
přijíždět stánkaři, přijel malinký i větší poník z farmy Skuhrov, kovář z Košumberka a další.

TELEVIZNÍ NATÁČENÍ
Všichni se na plochu před zámeckou věží vešli
a krátce po 10. hodině jsme s Jirkou Hurychem,
který akci moderoval, druhou Knoflíkiádu zahájili. Při zábavném programu se připravovala aukce
předmětů, které se podařilo získat, každý se mohl
podívat na slunce, podepsané panem režisérem
Z. Troškou, i na reprodukci věnovanou do aukce
Karlem Gottem. Přijel natáčet i štáb televize OIK,
která u Knoflíkiády byla od samého začátku, panu
kameramanovi se líbila moje knoflíková sukně,
na kterou jsem stihla zatím přišít„pouze“ přes 530
knoflíků. Na záznam z Knoflíkiády je možno se podívat na stránkách www.oik.cz.

DVA PAMÁTEČNÍ KNOFLÍKY
Dopoledne vystoupili s velmi pěkným programem klienti z Anenské Studánky, country tance
zatancovaly děti z Rudoltic, moc se líbily skladby,
které zahrála kapela Makadam. Při programu si
návštěvníci mohli prohlédnout práci kováře, který také vykoval krásný kovový knoflík se čtyřmi
dírkami, byl jako předposlední knoflík návleku.
Poslední knoflík, který přivezli z Domova pod
hradem Žampach, je keramický. Oba jsou dost
těžké, a tak zůstanou na památku na Zámečku.

PATRONI
Bohužel nakonec nemohl přijet herec Jiří Krytinář, jeden z patronů, který těsně před akcí
onemocněl. Přesto byl program pestrý. Přišel
i kouzelník a iluzionista Aleš Krejčí s partnerkou,
jejich vystoupení se všem líbilo.

KNOFLÍKOVÝ TÝM

KŘEST CD MIRKA KAPLANA

Knoflíkový tým, kterému později na výzvu pomohli
i někteří návštěvníci, se neuvěřitelně nadřel. Rozmotávat knoflíkové návleky, které se do sebe umějí
nepříjemně zamotat, nebylo nic jednoduchého.
Knoflíky jsou těžké, na plachtu se nakonec rozmotalo přes 300 kilogramů navlečených knoflíků.

Návštěvníkům se také líbilo vystoupení Mirka Kaplana, velice talentovaného mladého
zpěváka, který si k svým 13. narozeninám
nadělil a na Knoflíkiádě pokřtil své už druhé CD s názvem Díky Tobě, na kterém je 12
skladeb. Věnoval mi určitý počet nových CD,
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VZPOMÍNKA NA „ŽIVOU LEGENDU“ – PANA ARCIBISKUPA
KARLA OTČENÁŠKA – ČESTNÉHO OBČANA RUDOLTIC
Uvítání biskupa Karla Otčenáška
v rudoltickém kostele 8. 12. 1995.
Foto: E. Schöppová

Krajkářka. Foto: Krasava Šerkopová

23. 5. 2011 zemřel Mons. Karel Otčenášek, emeritní arcibiskup
královéhradecký (1920 – 2011), který byl dne 8. 12. 1995 starostou
RNDr. O. Kolomým jmenován čestným občanem Obce Rudoltice
(při příležitosti jáhenského svěcení Ing. Josefa Macháčka,
administrátora zdejší farnosti).
Byl vysvěcen na biskupa v r. 1950, biskupského úřadu se však mohl ujmout teprve
v r. 1990. Za „velezradu a špionáž pro Vatikán“ byl v roce 1953 z internace v klášteře
v Želivě převezen do vyš. vazby a v prosinci 1954 v Hradci Králové odsouzen
ke 13 letům vězení. Jako vězeň poznal kromě jiných kriminálů Mírov, Leopoldov
a Valdice, odkud byl po více než 8 letech na amnestii propuštěn v květnu 1962. Potom
pracoval tři roky jako dělník v mlékárně v Opočně na výrobě Sunaru, od r. 1965 až do r.
1989 působil jako duchovní správce ve „vyhnanství“ v severočeských Trmicích.

MM

částka, za kterou se prodají, je určena opět
klientům z Domova pod hradem Žampach
na asistenční službu. Já mu za to i jeho rodině velice děkuji, za jejich velkou a obětavou
pomoc při přípravách akce.

MÓDNÍ PŘEHLÍDKA S ROMANOU
PAVELKOVOU
Nakonec nepřijela ani další patronka, Mirka
Zemanová, na jejíž vyprávění o knoflících jsem
se těšila. Ale další patronka, modelka Romana
Pavelková, připravila s místními děvčaty velmi
pěknou módní přehlídku, která se návštěvníkům líbila. Přivezla z Prahy šaty i značkové
hodinky. Na molu to všem děvčatům velice
slušelo. Přehlídky se účastnila i Jana Černovská, další patronka, která si na začátku akce
popovídala s moderátorem o přípravě na
soutěže a svém úspěchu na mistrovství světa
v bodyfitness, kde se stala juniorskou mistryní
světa v tomto sportu v r. 2010.

KLAUN BUBLINÁŘ
Po módní přehlídce už přijel klaun bublinář,
jehož vystoupení se líbilo už na prvním ročníku. Letos naštěstí v době jeho vystoupení ještě
moc nefoukalo, a tak se návštěvníci mohli obdivovat obřím bublinám a děti vydovádět při
bublinové školičce. Potom přišel i kouzelník
a iluzionista s partnerkou, jehož vystoupení
se také líbilo. Všichni se mohli svézt kočárem
nebo si zastřílet na airsoftové střelnici, nebo si

něco koupit u výrobců a prodejců, děti si mohly zasoutěžit, vyzkoušely si malování perníku
nebo výrobu korálkových šperků.

VÁŽENÁ NÁVŠTĚVA Z PARDUBIC
Na akci přijela i p. Pernicová, radní Pardubického kraje. Ráda jsem se s ní osobně poznala
a ukázala jí, v jakých podmínkách se snažím o
oživení Zámečku. Byla se podívat i na knoflíkovou záplavu v prvním patře i na to, že tam
stále není ani omítka, ale návštěvníci i tak mají
co prohlížet. Pro tuto dobu to rozhodně platí,
protože tam mohou vidět i kočárek, na který
děti s vychovatelkou z DD Znojmo nalepily neuvěřitelných 19 700 knoflíků.

lem Juřičkou a je zaevidováno do databanky
agentury Dobrý den. Ještě se v týdnu doladil
zápis na certifikát a až z agentury přijde, bude
vystaven i na Zámečku s certifikátem nového
Českého knoflíkového rekordního návleku.
Protože jsem pokus o rekord přihlásila i do Londýna, je to zároveň pokus o světový rekord, zda
se povedl, se dozvíme až za několik měsíců. Za
rok pak představíme knoflíkové rekordy na festivalu rekordů a kuriozit v Pelhřimově.
Drátované vejce 3 v 1. Foto: Radek Lepka

Tato rarita bude na Zámečku vystavena do podzimu, v zimě se bude muset dát do suchého
prostředí, nebo by se přes zimu ve vlhku zničila.

DALŠÍ ČESKÝ REKORD
Při Knoflíkiádě byl vytvořen ještě jeden nový
Český rekord. Přihlásila jsem k pokusu své drátované vajíčko s pracovním názvem „Tři v jednom“, je to drátovaný žloutek, bílek, podskořápková blána a skořápka, udrátované celkem
ze 102 metrů drátu z přibližně 4 900 smyček.
Největší vrchní vajíčko měří na délku 20 cm,
na šířku 14,7 cm a obvod je 49,3 cm, na výrobu
žloutku a bílku bylo použito cca 580 skleněných perliček. Vajíčko bylo oficiálně přeměřeno komisařem agentury Dobrý den Micha-

37 719 Kč
Co se týče finančního výsledku Knoflíkiády, Domovu pod hradem Žampach na asistenční službu se díky Knoflíkiádě podařilo předat celkem
37 719 Kč.
Kastelánka Krasava
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ROK 1951
NÁVŠTĚVA SOVĚTSKÉ DELEGACE
Dne 22. 6. 1951 byla naše obec poctěna návštěvou sovětské delegace v počtu 10 výše
podepsaných členů, která byla částí celkové
36členné delegace, jež navštívila Československo. V oddílu, který navštívil Rudoltice jakožto obec se vzorným JZD v některých úsecích práce prvním v celém kraji bylo přední
pracovníci kolchozů jako např. správce kolchozu, správce traktorové stanice, dojička,
ale i zemědělská inteligence jako děkan(ka) zemědělské akademie v Moskvě. Téměř
všichni byli vyznamenáni řády a někteří
z nich byli členy Nejvyššího sovětu.
Delegace přijela do Rudoltic v 11 hodin a odjela po 20. hod. Hned po uvítání hudbou a potleskem obyvatelstva odebrali se do kanceláře JZD, kde jim byli představeni funkcionáři
MNV, JZD a strany KSČ. Delegáti se vyptávali
prostřednictvím tlumočníka na jejich práci,
a to velmi podrobně. Tak kupř. předseda MNV
byl dotazován na složení MNV, kolik má členů,
kolik z nich je v KSČ a jiných stranách, jak často
jsou schůze MNV, o financích obce, kdy jsou
předkládány obecní účty veřejnosti a mnoho
podobných otázek. Předseda JZD byl dotazován na celou práci JZD, bylo po něm požadováno, aby o všem věděl a členové delegace
nesouhlasili s tím, jestliže je odkazoval v některých otázkách na příslušné referenty jako
agronoma, zootechnika a podobně. Dotazy
delegátů trvaly asi 3 hodiny a všechny odpovědi si zapisovali. Po skončení těchto dotazů
se odebrali na prohlídku kravínů. V kravínech
vytýkali, že se dobytek poklízí jen dvakrát
denně, že to je málo, u nich se krmí čtyřikrát
denně. Po prohlídce kravínů se dostavili do
shromáždění občanstva, jež se konalo na louce proti škole, přednesli pozdravy sovětského
lidu. Uvítáni byli svazem mládeže a pionýry,
a to česky i rusky. Pak následovaly referáty
delegátů o jejich práci. Po referátech byly kladeny dotazy. Bylo jich tolik, že musely býti zastaveny, protože zodpovězení by se bylo táhlo
dlouho do noci. Sovětští delegáti střídavě odpovídali na dotazy, a to tak, že každý delegát
odpověděl na celý soubor otázek příbuzných.
Všechny referáty, dotazy a odpovědi byly překládány. Ku konci této besedy byly delegátům
předány dárky: veliký dort a jahody na skleněném broušeném košíčku.
Beseda se dála v duchu upřímného přátelství a byla často provázena projevy sympatií
k SSSR a jejímu generalissimovi J. V. Stalinovi, ze strany delegátů pak projevy přátelství
k ČSR a jejímu presidentovi K. Gottwaldovi.
Po celý den byl v Rudolticích svátek a dostavilo se mnoho účastníků z okolních obcí
i sousedních okresů.

ROK 1952
Jarní mrazy
Po mírné zimě dostavilo se chladné jaro a v květnu silné noční mrazy. 20. 5. bylo – 8°C, takže
pomrzla všechna zelenina, květy, mladé plody
ovocných stromů, kukuřice a brambory. Tím byla
úroda zničena na velkých územích státu, zelenina musela býti znovu vysazována, brambory
měly nižší výnos a kukuřice, podruhé vysetá, pro
chladný konec léta a deštivý podzim vůbec nedozrála. Velké sněhové vánice se dostavily 10. 2.
Loutkář Kopecký
Dne 23. března 1952 přijel do Rudoltic Karel
Kopecký, loutkář, potomek slavného českého
loutkáře Matěje Kopeckého. Se svou manželkou sehrál několik her Matěje Kopeckého a jiných starších loutkářů: „V začarovaném lese“,
„Vodník a rusalka“ (podle Dvořákovy Rusalky),
„Šípková Růženka“, „Král Jiří a jeho šašek“, „Mariánka, matka pluku“.
Bohoslužby ve škole
V březnu 1952 podala církev československá
a současně i církev evangelická českobratrská
žádost o povolení konati ve škole jednou za
měsíc bohoslužby.

zeno 11 členů spikleneckého hnutí z Lanškrouna
a okolí k trestům asi do 18 let. Soudu bylo přítomno na vstupenky mnoho dělníků z továren.
Stavba mostu
V jarních měsících 1951 byl stržen most na silnici
Lanškroun – Damníkov u čp. 173 na křižovatce
a postaven nový, širší a pevnější o větší nosnosti. Současně zahájena oprava silnice od čp. 228
(prvý domek od Lanškrouna) až do Damníkova.
Silnice byla rozšiřována, kopce u Damníkova
sníženy. Místo asfaltu použito dehtu. Na silnici
byly slušné výdělky. Práce zúkolována a vydělávalo se 25 – 30 Kč na hodinu.
Změna nájemce na obecním hostinci
16. července se odstěhoval nájemce na obecním hostinci Kabrhel a po několika týdnech se
nastěhoval nový nájemce Kočí.
Neštěstí
Dne 5. srpna 1952 byl přejet a usmrcen vlakem
u výjezdu z nádraží k Třebovicím při práci železničář Karafiát.
Školní výlet
Dne 13. června 1952 podnikla národní škola výlet
autobusem do„Babiččina údolí“ u České Skalice.

Pojízdné kino
Dne 13. dubna 1952 přijelo do Rudoltic pojízdné kino ministerstva informací a sehrálo zde
2 filmy: „Ve světle manéže“ a „Muži v sedle“ kromě krátkých filmů jako „Mistři velkých sklizní“.
1. máj
1. květen byl oslaven jako jiná léta společným
průvodem do Lanškrouna. Letošního roku bylo
poprvé zřízeno „agitační středisko“ asi 14 dní
před 1. májem v národní škole a uznáno jako
nejlépe vyzdobené z celého okresu.

1. máj. Foto: Archiv OÚ Rudoltice

Nehoda
4. května 1952 si vypůjčili 2 hoši asi 16 – 17 letí
motocykl „Zetku“ u fary, majetek faráře a bez jeho
vědomí se na ní projeli. Jízda skončila v potoce
v zatáčce k Ostrovu a v nemocnici v Ústí nad Orlicí.
Státní soud v Lanškrouně
30. května 1952 byl zahájen třídenní soud „na
Střelnici“ v Lanškrouně se členy podzemního hnutí proti stávajícímu režimu. Bylo souzeno a odsou-

Kombajn Stalinec. Foto: Bundesarchiv

Kombajny
Ve žních byly poprvé nasazeny v JZD v Rudolticích ruské kombajny značky „Stalinec“ o záběru
4 m. Když přijížděly od České Třebové, musely
býti silnice na několik hodin uzavřeny, protože
by se vozidla těžko vyhýbala. Tyto stroje sekaly a současně mlátily a čistily obilí. Na žitě se
neosvědčovaly, protože žito bylo dlouhé a tudíž mělo mnoho slámy, kterou kombajn těžko
zpracovával. Na kratším obilí si vedly dobře.
Bylo nutno v noci na poli je hlídat proti možnému poškození ze strany sabotérů. Obstarávali
to dva členové ozbrojené hlídky.
Požár obilí
Po dobu žní panovala velká vedra a sucho, takže docházelo k požárům obilí podél trati od
jisker z lokomotiv. Na trati Olomouc-Česká Třebová v jednom dni hořelo prý na 42 místech.
Na katastru obce Rudoltic vznikly 2 požáry
obilí, a sice jeden na trati do Třebovic, blízko
lesa, kde shořelo asi 1 ha ovsa na stojato. Dne
14. 8. od jiskry z parního stroje, který poháněl
mlátičku, vznikl požár u čp. 14, shořela mlátička
a složený stoh obilí.
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Zinscenovaný proces s Rudolfem Slánským.
Foto: WikiMedia Commons

VELEZRÁDCI; PROCES SE SLÁNSKÝM
Dne 20. listopadu 1952 zahájen byl v Praze
na Pankráci soud nad spikleneckým centrem
v čele s Rudolfem Slánským pro velezradu, špionáž a jiné zločiny. Tento proces byl sledován
všude s velkým zájmem. Obžalováni byli:
1. Rudolf Slánský, bývalý generální tajemník
Ústředního výboru KSČ.
2. Bedřich Geminger, bývalý vedoucí
mezinárodního oddělení sekretariátu ÚVKSČ.
3. Ludvík Frejko, bývalý přednosta
národohospodářského odboru kanceláře
prezidenta republiky.
4. Josef Frank, bývalý zástupce generálního
tajemníka ÚVKSČ.
5. Vladimír Klementis, bývalý ministr zahraničí
6. Bedřich Reicin, bývalý náměstek ministra
národní obrany
7. Karel Šváb, bývalý náměstek ministra
národní bezpečnosti
8. Artur London, bývalý náměstek ministra
zahraničí
9. Vávro Hajdů, bývalý náměstek ministra
zahraničí
10. Evžen Löbl, bývalý náměstek ministra
zahraničního obchodu
11. Rudolf Margolius, bývalý náměstek
ministra zahraničního obchodu
12. Otto Fischel, bývalý náměstek ministra financí
13. Otto Šling, bývalý tajemník Krajského
výboru KSČ v Brně
14. André Simone, bývalý redaktor Rudého práva
Všech 14 obviněných shledáno vinnými a odsouzeni: 11 k smrti, 3 k doživotnímu žaláři. Poprava vykonána 3. prosince 1952. Z těchto 14 zločinců bylo 11 židů.
Podzimní deště
Koncem srpna (27/8) nastalo deštivé počasí a pršelo od té doby téměř každý den, když ne ve dne,
tedy aspoň v noci. Tyto deště velmi zdržely polní
práce, takže nebyly včas provedeny. Brambory
se sklízely až do konce listopadu, rovněž i řepa se
vybírala již zasněžená až do zamrznutí. Asi 3 ha
zemáků již nebylo možno vybrat, něco krmné
řepy a 1 ha mrkve zůstalo na poli.
Sláma za kombajny zůstala nesklizena původně na 72 ha, pak se postupně odvážela na stlaní
a 14. prosince leží ještě na 20 ha. Podle plánu bylo
zaseto o 60 ha žita méně; nebylo možno pro deště práci zvládnout. Rovněž na lánech, kde zůstala
sláma, nebyla provedena ani podmítka ani zimní
hluboká orba. Počátkem prosince se dostavily
mrazy až -13°C a bylo nutno práci polní zastaviti.

15
Jesle
Aby matky malých dětí mohly se zapojit do práce,
bylo na jaře začato se stavbou jeslí, pro něž bylo
vybráno místo v národní škole. Úprava místností
se však velmi protáhla a celková adaptace byla
skončena až v prosinci. ONV v Lanškrouně na tyto
práce věnoval 180.000 Kč. Protože podzimní práce velmi vázly, nečekalo se s otevřením jeslí až na
dokončení adaptačních prací, ale byly prozatímně
otevřeny dne 1. října 1952 v budově mateřské
školy na čp. 234. Ale matky ta své děti nedaly. Zpočátku tam nebylo ani jedno dítě, později 2 nebo 3,
a tak ONV jesle pro nedostatek dětí 11. 11. 1952
uzavřel. Pěstounkou byla pí Hrušková z Rudoltic.
Záhumenky
Závadou v práci JZD bylo i to, že družstevníci
měli své záhumenky, tj. pole v blízkosti chalupy
ve výměře asi 1 – 2 ha, na kterém soukromě hospodařili. Stávalo se často, že nešli dělat na družstevní pole. Ale šli na záhumenku. A tak bylo
nutno přikročiti k omezení výměry záhumenek.
Družstevníci na podzim 1952 podepsali prohlášení, že se vzdávají záhumenek přes 0,50 ha. Za
to se družstvo zavazuje, že členům dodá potřebné krmivo, pokud by jim záhumenka na výživu
1 krávy nestačila. Někteří družstevníci se záhumenek vzdávali dost neradi.

SPLYNUTÍ ORGANIZACÍ KSČ
V Rudolticích byly 3 organizace KSČ pro rozlehlost obce a množství členů, kterých bylo asi 180.
Později byly založeny závodní organizace při
každém větším závodě a členové z vesnických
organizací, pokud byli zaměstnáni v těchto
závodech, byli převedeni do těchto závodních
organizací. Tím velmi poklesl počet členů, a tak
se z původních 3 organizací utvořily dvě. Dalším zapojováním obyvatelstva do výroby klesal
počet členů v místní organizaci, ve které vlastně
zůstali již jen zemědělci, a tak v červenci 1952
spojeny dosavadní dvě organizace v jednu.
Předsedou zvolen p. Antonín Vlček.
Vesnická milice
Podle zásady: „Buď připraven!“ byla v Rudolticích
na podzim ustavena vesnická milice v síle 24
mužů a žen pod vedením s. Jaroslava Štirského.

POPULACE LET 1951-1952
V ROCE

1951

1952

NARODILO SE

23 dětí

22 dětí

SŇATKŮ BYLO

11

10

ZEMŘELO

8

5

V r. 1952 zemřeli: Marie Novotná, 39 letá
(rakovina), Filomena Stuchlíková, 57 letá,
Václav Indrich, 84 letý, Josef Karafiát,
57 letý, 5/8 přejet vlakem, Václav Máček,
46 letý (vězeň v Jáchymově)
Koupaliště; pískoviště
V zimních měsících 1951-1952 stavěna byla hráz
nad rybníkem a zřizováno tam koupaliště. Na těchto pracích pracovali Slováci. Stavba dosud není
dokončena. Přitom bylo otevřeno nové pískoviště.

Družstevní kurník
Na „Zámečku“ byl v jarních měsících otevřen velký kurník pro chov družstevních slepic. Umístěn
je na jižním svahu pod lesem.
Funkcionáři JZD
V čele družstva (JZD) jsou tito zemědělci:
Stanislav Šebrle, předseda
Josef Tměj, agronom
Jan Fišer, zootechnik
Štěpán, úsekář
Vladimír Gottwald, úsekář
Josef Hájek, úsekář
Josef Cvejn, skladník
František Karlík, účetní
Jan Švestka, pokladník
Pro rychlý styk je JZD vybaveno telefonem a motocyklem „Zetka“ 150 cm³.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

OBDOBÍ 1953 – 1957
Roku 1952 skončily na dlouhou dobu zápisy
v naší kronice.

OTÁZKA KRONIKÁŘE
Život pokračoval však dál, událostí a toho, co
bylo třeba zaznamenat, přibývalo. Nenašel
se však nikdo, kdo by pokračoval v Zápiscích.
Tak míjel rok za rokem. Rada MNV občas projednávala otázku obecní kroniky, podařilo se
i získat kronikáře, kterým se stal Josef Brokeš
z čp. 113. Ten bohužel, krátce potom tragicky
zahynul a kronika opět zůstala opuštěna.

NOVÝ KRONIKÁŘ
V roce 1963 pověřila rada
MNV ředitele zdejší školy
Zdeňka Řeháčka vedením
a dopsáním kroniky.
Životopis
Úvodem uvádím krátce
svůj životopis. Narodil
jsem se 5. 1. 1930 v MěstZdeněk Řeháček. ci, okr. Chrudim. V roce
Foto: Archiv OÚ 1936 přestěhoval jsem se
Rudoltice s rodiči do Rudoltic, kde
se stal můj otec přednostou stanice ČSD. V době od roku 1938 od
konce války žili jsme na Moravě v Lověšicích
u Přerova. Po skončení války a osvobození naší
vlasti Sovětskou armádou jsme se vrátili zpět
do Rudoltic. Po vychození gymnázia v Lanškrouně nastoupil jsem jako učitel v Bystrci
a Albrechticích. Poté jsem byl ustanoven v Rudolticích a s přerušením doby, kdy jsem byl
ve vojenské prezenční služby a krátce působil
v Dolní Dobrouči, byla mým pracovištěm škola
v Rudolticích. V roce 1961 stal jsem se ředitelem zdejší školy.
Ujímám-li se úkolu dopsat obecní kroniku,
jsem si vědom toho, že je to práce obtížná
a vyžaduje si mnoho času. Čas vyžaduje i moje
pracoviště a různé funkce, které mám. Proto
dopisování postupuje pomalu.
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Příprava zápisů
Popisované období působil jsem tedy v Rudolticích, což mi můj úkol usnadňuje. Přesto však
je potřeba pročíst mnoho zápisů, prohlédnout
různou dokumentaci a fakta, což opět splnění
daného mi úkolu zpomaluje. Zároveň bylo potřeba poradit se i s ostatními pamětníky a získávat od nich poznatky. Na konci tohoto svého
úvodu chtěl bych poděkovat všem, kteří radou,
podáním vysvětlení a spoluprací mi pomohli
provést souhrnný zápis za chybějící léta.
Prosím rovněž čtenáře, aby omluvil případné nedostatky, které v zápise objeví a zároveň sdělil připomínky, aby to, co chybí, mohlo být doplněno.
Z toho, co život přinášel, musel jsem se držet jen
hlavních událostí, nezacházet do podrobností,
aby ti, kdo přijdou po nás, měli zaznamenané aspoň v hrubých rysech tep naší doby, práci, úspěchy i neúspěchy obyvatel naší obce.
Zařazení zápisu
Protože nebylo možno postupovat chronologicky,
rozdělil jsem zápis přibližně podle oborů a složek.
Což bude přehlednější a pro čtenáře přijatelnější.

VÝZNAMNÉ UDÁLOSTI
V březnu roku 1953 zemřeli rychle za sebou dva
významní státníci J. V. Stalin a Klement Gottwald.
Známé byly jejich zásluhy, později se však ukázalo, že měli i některé nedostatky, což se zvláště
projevilo u J. V. Stalina v tom, že do značné míry
rozhodovat sám, chybělo kolektivní rozhodování
a z toho vyplývaly různé nedostatky apod. Toto
období bylo nazváno období kultu osobnosti.
Některá opatření v tomto období zasáhla i do živo-

Velký ohlas mělo v naší obci vypouštění sovětských umělých družic – sputniků. Později družice nosily i první živočichy ve vesmíru. Konečně
se svět dozvěděl i o novém triumfu sovětské
vědy – vyslání prvního člověka do vesmíru,
kterým byl Jurij Gagarin. Pot následovali další
kosmonauti, mezi nimi byla i žena Valentina
Těreškovová. O všechny tyto úspěchy se naši
občané zajímali, porovnávali je s výsledky amerických vědců a kosmonautů.
Rovněž všechny další významné světové události byly středem zájmu obyvatel naší obce, hovořilo se o nich na veřejných schůzích i jednotlivě.
Středem zájmu se stala otázka udržení světového míru, boj sovětské i naší vlády p zachování
míru, se zadostiučiněním byly přijaty všechny
úspěchy, kterých bylo na tomto poli dosaženo.

ta naší obce, ale smrt Stalina zásadního rázu nebyla.
Novým prezidentem byl zvolen Antonín Zápotocký, který zemřel v roce 1957. Po jeho smrti stal
se presidentem první tajemník ÚV KSČ s. Antonín Novotný, který se tak stal třetím dělnickým
prezidentem.

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
Po celou dobu místní národní výbor zabýval
se z valné části, kromě běžných úkolů agendy
organizováním veřejného života obce. Zvlášť
značného úsilí si vyžádala zemědělská otázka
– budování a upevňování JZD a výstavba obce.
Je nutno říci, že v tehdejší době byly problémy
projednávané MNV velmi těžké a obsáhlé, vyžadovaly si značné množství času, schůze konaly
se do pozdních hodin. Jednotliví funkcionáři
byli časově značně zaneprázdněni.

Do roku 1954 byli členové MNV
jmenování na návrh stran a složek. V roce 1954 dochází poprvé
k volbám do národních výborů.
Jaroslav
Všichni
členové NV jsou voleni.
Dohnal.
Volby do národních výborů proFoto:
bíhaly vždy za vysoké aktivity straArchiv OÚ
Rudoltice.
nické organizace a složek; občané
byli seznamování s kandidáty,
hovořili o práci MNV, podávali návrhy na zlepšení.
Vlastní den voleb měl vždy slavnostní ráz.
Na plenárních zasedáních MNV byli zvoleni
členové rady MNV a to takto:

Antonín Zápotocký.
Foto: Filaso.cz

Antonín Novotný.
Foto: Filaso.cz

Během tohoto volebního období byl zvolen
členem MNV s. Jan Stuchlík a stal se předsedou.
Rok 1957:
Jan Stuchlík, předseda
Josef Mareš, tajemník
Jaroslav Dohnal, výkup – zemědělství
Zdeněk Řeháček, školství, kultura, zdraví
František Makovský, výstavba
Josef Tměj, finance, plánování
Jaroslav Štírský, člen rady

•
•
•
•
•
•
•

Ještě je třeba opravit záznam ze strany 72 o procesu s Rudolfem Slánským a dalšími, kteří byli obviněni ze špionáže, vlastizrady apod. Pozdějším
šetřením bylo zjištěno, že většina obvinění byla
vykonstruována uměle. Někteří z obviněných se
dopustili chyb a používali nesprávných metod,
případy však měly být řešeny jiným způsobem.
Mnozí z obviněných byli rehabilitováni.

V roce 1953 byl předsedou
MNV s. Jaroslav Dohnal.

Smrt Stalina. Foto: sds.cz

Stanislav Šebrle – školství a kultura
• Anna
– sociální péče a zdravotnictví
• ZdeněkMartincová
Řeháček – finance a plánování
• Jan Švestka
– výstavba
•

Rok 1954:
František Petrán – předseda
Josef Mareš – tajemník
František Štěpán – místopředseda
Josef Tměj – zemědělský referent
Jaroslav Dohnal – výkup a zásobování

•
•
•
•
•

Volební místnost přísálí KD Rudoltice.
Foto: Archiv OÚ Rudoltice.

Členové rady byli odpovědni za činnost jednotlivých komisí. Každá komise měla v čele předsedu, člena MNV, a to takto:
Josef Málek, předseda trestní komise
Josef Cvejn, předseda výkup. a zem. komise
Jaroslav Štosek, předseda stavební komise
Jaroslav Jireš, předseda školské, kulturní
a zdravotní komise
Josef Kubík, předseda finanční a plánovací
komise.

•
•
•
•
•

Během volebního období požádal dosavadní tajemník MNV s. Josef Mareš, který byl delší dobu
nemocen, o zproštění z této funkce ze zdravotních důvodů. Jeho žádosti bylo vyhověno a na
jeho místo byl navržen a zvolen Josef Kašina.
Členové MNV měli za povinnost svolávat schůze svých obvodů, seznamovat voliče s prací NV,
s úkoly, které je třeba zajišťovat, informovat je
o jednáních MNV, projednávat s nimi závazky
apod. Na tyto schůze chodil však malý počet občanů, proto členové MNV obcházeli později své
obvody – a zajišťovali úkoly tímto způsobem.
Vepříny
Jednotné zemědělské družstvo zaznamenalo
přes všechny potíže další růst. Na čp. 203 byl postaven vepřín pro 5 prasnic a odchov selat. Na
podzim bylo tu ustájeno 57 prasnic, o které se stará s. Štosek se svou manželkou a za velmi těžkých
podmínek (hlavně nedostatek mléka, vadný přísun krmiva a steliva) dosahuje průměrně 8 selat
od jedné prasnice. O jejich chov pečuje s. Petrán
Jan se svou manželkou. I zde jsou výsledky dobré,
jak ukazuje i vyhlášení socialistické soutěže.
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Ustájení koní
V roce 1952 bylo dokončeno společné ustájení
koní; všichni koně jsou ustájeni ve 3 stájích.
Motorová stříkačka
Hasičský sbor byl vybaven motorovou stříkačkou přívěsnou a automobilem.
Nečleni JZD
Z nečlenů JZD, uvedených na str. 55 zůstávají
mimo družstvo již jen asi 4. JZD Rudoltice splnilo letos jako první v okrese dodávky obilí.

KULTURA
Po roce 1945 se v naší obci kulturní činnost rozvíjela jen pozvolně. Můžeme říci, že její výsledky
a působení do značné míry závisely na iniciativě
některých členů organizací. Nejčastěji to byl Sokol, hasiči, ČSM, kteří připravili pro občany vystoupení a divadelní představení. Systematická
práce na tomto poli chyběla.
Vznik Osvětové besedy
Krokem vpřed k zlepšení osvětové a kulturní
činnosti byl vznik Osvětové besedy. Ani potom
nešlo všechno jako po drátku, ale jen postupně, krok za krokem, začaly se projevovat výsledky. Prvním správcem osvětové besedy byl
schválen Zdeněk Kubík. Po jeho přestěhování
vedl OB Zdeněk Řeháček. Toho vystřídal v této
funkci Josef Dvořák, když Z. Řeháček se stal
předsedou škol. a kult. komise.
Celou činnost OB řídila škol. a kult. komise
a vedla rada OB. Ze skrovných počátků rozvíjela se osvětová a kulturní činnost OB po všech
stránkách. Nároky a požadavky obyvatel se
stupňovaly, bylo nutné uvážlivě vybírat program veškerého kulturního dění.
V začátcích činnosti OB dojíždělo do naší obce
putovní kino Čs. filmu z Pardubic. Představení se
konala ve škole, později v sále místního hostince.
Kino OB
Postupem času, když se na trhu objevily dostupné
promítací přístroje, začalo se i u nás pomýšlet na
zřízení vlastního kina OB. Když JZD v Rudolticích
jednu promítačku zakoupilo, bylo rozhodnuto.
Obyvatelé měli zajištěno pravidelné promítání.
Zpočátku se hrálo pouze v neděli. Později zájem
vzrostl a přistoupila k tomu představení ještě ve
středu. Návštěvy jak dětí, tak i dospělých utěšeně
stoupaly, finanční zisk z těchto představení mohl
být věnován i na rozvoj ostatních odvětví kultury.
Byl to skutečně„zlatý věk“ filmu v Rudolticích.
Nový vynález techniky – televize
Na obzoru však začaly svítat červánky novému
vynálezu techniky – televizi. Nesměle začaly se
objevovat na střechách první televizní antény,
v oknech zazářily malé obrazovky prvních televizorů. Čím více se rozvíjela a zdokonalovala televize, tím více přibývalo nových lepších televizorů.
Tím ale začínalo ubývat návštěvníků filmových
představení. Postupem času už nebylo možno
v promítání filmů pokračovat, protože OB doplácela značné částky vzhledem k malým návštěvám. Kino bylo zrušeno, promítací přístroje byly
ponechány jen k promítání krátkých filmů.
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Divadlo
Bohatý úsek kulturní činnosti, snad i s nejdelší
tradicí, je divadlo. Do vzniku OB zabývalo se jím
několik složek, protože kromě jiného bývalo divadelní představení i zdrojem zisku. Při OB byl
založen divadelní soubor, jehož režisérem byl
nejčastěji Jaroslav Hadrbolec, zaměstnanec ČSD,
který byl pro divadlo zapálen. Pokud je mi známo, sehrál v době jeho působení divadelní soubor tyto hry: „Lucerna“, „Vojnarka“, „Neohrožený
Mikeš“, „Jedenácté přikázání“, „ Kudy kam“.
Později se stal předsedou i režisérem divadelního souboru Jan Chromec. V té době měli režii některých her Augustin Nagl a Jaroslav Štosek. V poslední době dětská představení vedli
společně Josef Dvořák a Z. Řeháček, který měl
režii i souboru dospělých.
Výběr her byl velmi pečlivý, oblíbení byli hlavně
klasikové, ale ani na hry ze současnosti nebylo
zapomínáno.
Kromě divadelního souboru sehráli také dvě
představení členové ČSM. Režii těchto her měli
Josef Křivohlávek a Miroslav Alex.

Hra Kolébka. Foto: Archiv rod. Brokešovy.

Divadelní soubor nezapomínal také na práci se
školní mládeží. S dětmi vylo nacvičeno několik
pohádek a her ze současnosti. Kromě toho, že
tím byl občas připraven kulturní program pro
ty nejmenší, je třeba si vážit skutečnosti, že bylo
pamatováno na přípravu mladých hereckých
ochotníků. aKteří budou připraveni pokračovat
v divadelní tradici naší obce.
Uvádím výčet her, pokud se mi je podařilo zjistit:
„Ženský zákon“, Chirurg Platon Křeček“, „Vinníci
bez viny“, „Naši furianti“, „Černá vlajka“, „Samota“,
„Ztřeštěná neděle“, „Kolébka“, „Třetí zvonění.“
Dětské: „Sůl nad zlato“, „Popelka“, „Červená
záplata“, „Honza a Zlatovláska“, „Nerovný boj“,
„Nikdo není sám“.
Do naší obce zajížděly divadelní soubory v rámci vzájemné spolupráce z jiných míst. Byli zde
divadelníci z Horního Třešňovce, Horní Čermné,
Skuhrova, Rychnova na Moravě a ZK Tesly z Lanškrouna.

Foto: Naši furianti, 1957. (zleva dole: Kopecký
Václav, Dohnal Jaroslav, Švestka Zdeněk, zleva
nahoře: Brokeš Zdeněk, Brokeš Aleš, Chromec
Jan). Foto: Archiv rod. Brokešovy.

Naši furianti, 1957. Foto: Archiv rod. Brokešovy.

Rovněž náš soubor uspořádal zájezdy do několika obcí, z nichž nejúspěšnější byl se hrou „Naši
furianti“. Naši ochotníci hráli nacvičené hry v Třebovici, Rychnově na Moravě, Třebářově, Horní
Čermné, Bystrci, Skuhrově, v Lanškrouně.
Kromě amatérských souborů vystupovalo u nás
pravidelně Vesnické divadlo z Prahy, které hrálo
odpoledne představení pro děti, večer pro dospělé. Později byla tato zájezdová scéna zrušena.
V naší obci vystoupil rovněž dvakrát Československý státní soubor písní a tanců z Prahy. Kromě
toho hostovalo u nás několik souborů s estrádním programem. Nejoblíbenější byli „Rackové“
z Prahy a „Jesenická pětka“.
Taneční zábavy
Během každého z popisovaných roků bylo vždy
uspořádáno několik tanečních zábav, které pořádaly různé složky. Jejich pořádání bylo později
omezeno tím, že pořadatelé nemohli prodávat
při nich občerstvení a jídlo. Tím vzniklo riziko, že
uspořádání takové zábavy nebo plesu bude pro
složku ztrátové. Později bylo toto rozhodnutí zrušeno, což se projevilo zvýšeným počtem pořádaných zábav. Tento druh kulturních akcí míval však
někdy ne zrovna kulturní průběh, když někteří
účastníci si vzájemně vyrovnávali ručně své účty
a pořadatelé měli pak plné ruce práce s udržením
pořádku a trestní komise MNV s dodatečným
chlazením horkých a někdy i bolavých hlav.
Přednášky
Významné místo v kulturní a osvětové činnosti
měly přednášky. Naše OB uspořádala průměrně ročně 4 – 5 přednášek. Největší oblibu měly
přednášky zdravotnické, pro rodiče, cestopisné
apod. Mnohé z přednášek byly doprovázeny filmy a diafilmy. V dřívější době byly uspořádány
pro družstevníky přednášky v cyklu družstevní
školy práce, jejichž úkolem bylo zvýšit odborné
zemědělské znalosti.
V posledních letech uspořádala OB několik cyklů
přednášek. Velký úspěch měl cyklus přednášek
pro rodiče a potom pro zahrádkáře. Každý absolvent tohoto cyklu obdržel vysvědčení. Přednášky
v obci kromě OB organizovaly i některé složky.
Z nepatrných začátků rozvíjela se v naší obci i názorná agitace. Z prvních hesel a nesmělých zpráv
ve skříňkách dospěla k bohatému a širokému
informování občanů. Byly vyvěšovány a sledovány grafy živočišné a rostlinné výroby, vydávány
nástěnné noviny s fotografiemi z obce a různými
zprávami, nástěnky k světovým a i našim vnitřním
událostem apod.
V nedávné době byla naše názorná agitace jednou
z nejlepších na Lanškrounsku. Na tom mají zásluhu
soudruzi J. Křivohlávek, J. Dvořák, Vl. Vávra, K. Dobeš, Z. Řeháček. (Pokračování příště)
Připravila Marcela Macháčková

RUDOLTICKÁ POUŤ 2011

RUDOLTICKÁ POUŤ 2011

Fota: Jiří Brejša, Vladimír Provazník, Serge Faltus, Markéta Žáčková. Více fotografií naleznete na www.rudoltice.cz
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JARO V MŠ A ZŠ RUDOLTICE
I KDYŽ UŽ NÁM PRÁZDNINY KLEPOU NA DVEŘE, DOVOLTE MI, ABYCH SE S VÁMI PODĚLILA O ZPRÁVY Z NAŠÍ RUDOLTICKÉ
ŠKOLKY A ŠKOLY. NAŠE OHLÉDNUTÍ BUDE PATŘIT JARNÍM MĚSÍCŮM.

Den matek v 5. ročníku. Foto: Archiv ZŠ MŠ Rudoltice

Den matek v 2. ročníku. Foto: Archiv ZŠ MŠ Rudoltice

Dětský den v MŠ. Foto: Archiv ZŠ MŠ Rudoltice

Pasování na čtenáře. Foto: Archiv ZŠ MŠ Rudoltice

FLORBALOVÝ TURNAJ
I ZVÍŘECÍ CIRKUS
V březnu se ve školní družině starších dětí
uskutečnil turnaj ve florbalu. Naši školu navštívil také zvířecí cirkus se cvičenými psíky,
holandským minikozlíkem a Žofkou, samičkou paviána pláštíkového.

APRÍLOVÁ NOC S ANDERSENEM
A VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
Aprílový den ukončily děti ze základní školy společně na noci s Andersenem. Na společné spaní ve škole přišlo 30 dětí, které se
zúčastnily lampionového průvodu vesnicí,
vyrobily si čarodějnický klobouk a přečetly si knihu. Ráno čekaly na děti výborné
buchty od ochotných maminek.
O dva dny později proběhlo na sále kulturního domu vítání jedenácti nových občánků Rudoltic, kterým přednesly básničku
a zazpívaly děti ze školky i školy.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
UKONČENÝ VYNÁŠENÍM MORANY
Dne 11. dubna se konaly na naší škole tradiční jarní dílny. Děti měly možnost zkusit si

pletení pomlázky, zdobení kraslic a perníčků, i vyrobit si velikonoční dekoraci. Všichni
byli za svoji práci odměněni velikonočním
rautem. Tento den se stal také „Dnem otevřených dveří“, během kterého jsme ve škole
i školce přivítali mnoho hostů. Na jarní dílny
navazovala Velikonoční výstava, kde byly vystaveny všechny výrobky dětí z MŠ i ZŠ. Celý
projekt byl ukončen tradičním vynášením
paní zimy – Morany, za zpěvu rudoltických
dětí. Velké poděkování patří všem rodičům
a přátelům školy, bez kterých by se tento náročný projekt nemohl uskutečnit.

MC DONALD,S CUP A ŠKOLNÍ
BESÍDKA KE DNI MATEK
Májový měsíc jsme začali sportovně. Děti
z 4. a 5. ročníku ZŠ se vypravily na fotbalové
utkání Mc Donalďs Cup do Letohradu, kde
naši sportovci získali pěkné 3. místo. Také
žáci z 1. – 3. ročníku na okresním kole ve fotbale v Ústí nad Orlicí vybojovali 3. umístění.
Vedle sportu jsme se v květnu věnovali
i svým maminkám. Ve všech třídách základní školy probíhaly besídky ke Dni matek.
Děti si připravily pro maminky pohoštění

a program, který obsahoval básničky, písničky i dramatizace pohádek.

PRINC, VEČERNICE
A CYKLISTICKÝ PRŮKAZ
Děti z 1. a 2. třídy společně s MŠ navštívily taneční vystoupení ZUŠ s názvem
Princ a Večernice ve Společenském domě
v Lanškrouně. Naše škola se zúčastnila
i přespolního běhu v Kypuši, ze kterého
malí sportovci přivezli tři medaile. Děti
z mateřské školy se ale nenechaly zahanbit a vyrazily sportovat na kole do okolí
Rudoltic. I žáci základní školy nasedli na
svá kola a vydali se do terénu. Děti ze 4.
a 5. ročníku navštívily dopravní hřiště
v Ústí nad Orlicí, kde absolvovaly testy
i zkušební jízdy. Úspěšní absolventi získali průkaz cyklisty, jehož nositel zná dobře
pravidla silničního provozu.

BERUŠKY, SLUNÍČKA
A JARNÍ VÝLETY
Před dobou výletů pořádala mateřská škola besídky pro rodiče. Děti z oddělení Berušek i Sluníček nacvičily básničky, písnič-
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ky a ukázaly, co se naučily během celého
roku. A už je konec května – začíná krásné
období tepla a sluníčka. Toho všichni využili a vyrazili na výlety.
Nejmladší děti z mateřské školy navštívily
autobusem zámek v Častolovicích a mini
ZOO, které je součástí zámeckého parku.
Oddělení Sluníček spolu s 1. třídou vyrazily
do DinoParku ve Vyškově u Brna, kde si děti
prohlédly dinosaury v životní velikosti a obdivovaly zvířata v ZOOparku.
Žáci 2. a 3. třídy se vydali do Westernového
městečka Šiklův mlýn. Navštívili také indiánskou vesnici a byli svědky přepadení banky
bandity.
Nejstarší žáci naší školy absolvovali třídenní
vodácký výlet, při kterém sjížděli řeku Sázavu, luštili Morseovu abecedu a zúčastnili se
prvního ročníku kuličkiády.

CESTOU POHÁDKOVÝM
LESEM
Den dětí slavila mateřská škola cestou
„pohádkovým lesem“ k Zámečku u Lanškrouna. Děti cestou plnily úkoly a setkaly
se s pohádkovými bytostmi. Žáci ze základní školy poměřovali svoje síly v recitační soutěži Třešňovecká básnička. I přes
velkou konkurenci získali naši žáci tři medailová umístění.

DVĚ STŘÍBRNÉ
A DVĚ BRONZOVÉ MEDAILE
Dne 8. června se konal 14. ročník atletických přeborů v Rudolticích. Celkově se
zúčastnilo 213 sportovců z 12 škol. Základní škola Rudoltice nakonec vybojovala
celkem čtyři medaile – dvě stříbrné a dvě
bronzové.

SVÁTEK SLABIKÁŘE
V pondělí 13. června slavili prvňáčci Svátek slabikáře. Malí žáčci prokázali, že umí přečíst slova i celé věty, zazpívali písničku a byli pasováni
rytířem na čtenáře. Od paní knihovnice získali
průkaz do obecní knihovny, kam už nyní mohou chodit a objevovat bohatství, která jsou
ukrytá v knížkách.

NOVÉ ŠKOLNÍ VYBAVENÍ
Díky fondu z EU se nám podařilo vybavit základní školu nejmodernější výpočetní a didaktickou technikou. Zastaralé počítače jsme
přebudovali na moderní počítačovou síť
s operačním systémem Windows 7 a Office
2010. Zřídili jsme také bezdrátovou počítačovou síť WIFI v rámci budovy školy. Dále jsme
zakoupili jednu z nejmodernějších pojízdných interaktivních tabulí s plazmovou obrazovkou o úhlopříčce 60“. Tabule bude sloužit
učitelům a žákům ZŠ k používání výukových
programů, zpestření vyučovací hodiny a zvyšování počítačové gramotnosti u dětí. V příštím roce bude pro naši školu uvolněna druhá
část peněz z evropských fondů na další technické vybavení.
Mgr. Blanka Valíková
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S LÁSKOU VZPOMÍNÁME
Vítání občánků 2006.
Foto: Jiřina Straková.

USNESENÍ RADY OBCE
USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/21/03/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) VISION Rudoltice s.r.o. – žádost
o poskytnutí informace podle zák.
č. 106/1999 Sb.
b) Bytový fond obce
c) Pojištění majetku obce
d) Smlouva o čištění a kontrole komínů
(Obec Rudoltice – Pavel Elner)
e) Rozpočtové opatření PK č. 10007 (sčítání
lidu)
f) Rozpočtové opatření obce Rudoltice
č. 1/2011
g) Dohoda o provedení práce (sčítání lidu)
h) Výsledek hospodaření obce Rudoltice, p.o.
STAVBY Rudoltice a ZŠ a MŠ Rudoltice
i) ZŠ a MŠ Rudoltice
j) Prodej a koupě nemovitostí
k) Kulturní komise
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví
obce (ceny komunikací, opravy bytů)
2. Rada obce Rudoltice v působnosti valné
hromady společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. se seznámila se spisovým materiálem,
týkajícím se žádosti o poskytnutí informace
podle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, podané u společnosti
VISION Rudoltice s.r.o. dne 20. 1. 2011
p. M. Š., nar. XXX, bytem XXX.
Rada obce Rudoltice v působnosti valné
hromady společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. rozhodla v souladu s ust. § 16a odst.
6 písm. c) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, v platném znění,
o převzetí věci a po projednání žádosti
o poskytnutí informace ze dne 20. 1. 2011
rozhodla poskytnout žadateli přijaté
faktury, vystavené Mgr. Janou Hamplovou
dne 3. 8. 2008, č. 11202008 a 11192008,
a ve zbytku vydat rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice v působnosti valné
hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
ukládá starostce obce zaslat poskytnuté
materiály včetně rozhodnutí o odmítnutí
části žádosti právnímu zástupci žadatele
Mgr. Janu Urbanovi se sídlem Praha 4,
Štupartská 1, a společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. a pověřuje starostku obce k podpisu
tohoto rozhodnutí.
Termín realizace: 22. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
3. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 613/4 a dodatku č. 1
k NS 608/12, 609/10, 610/1, 611/12, 616/2,
616,9, dodatku č. 2 k NS č. 614/1, 614/2,
614/3, 614/4, 614/5, 614/6, 614/8, 614/10,

614/11, 614/13, 615/6 619/7, 624/1, 624/8,
dodatku č. 3 k NS č. 603/13, 619/5 a dodatku
č. 4 k NS č. 607/12 a pověřuje starostku obce
k podpisu těchto dodatků.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpověď z nájmu bytu ze dne 17. 3. 2011
k bytové jednotce č. 610/9, která je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci
se správcem bytového fondu zajištění
nových nájemníků s ohledem na zákonem
stanovenou výpovědní lhůtu.
Zodpovídá: Petra Šustrová, pracovnice
obecního úřadu
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled předpisů a proplacení nájemného
a služeb spojených s užíváním nájemních
bytů ve vlastnictví obce za období r. 2010
a 01-02/2011, zpracovaný správcem
bytového fondu RK Mouřenín ke dni
16. 3. 2011.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
sdělení JUDr. Marie Filipové, notářky se
sídlem v Ústí nad Orlicí ve věci dědictví po
p. V. F., posledně bytem XXX, zemřelém
dne XXX, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a schvaluje odepsání dlužné
částky ve výši 10 765 Kč, která vznikla
v souvislosti s nájmem bytu č. 610/6 p. V. F.
4. Rada obce Rudoltice projednala
návrh pojistných smluv, předložených
Českou pojišťovnou a.s., a to pojistné
smlouvy ohledně pojištění odpovědnosti
podnikatelů č. 51212407-16, a dále pojistné
smlouvy ohledně pojištění majetku č.
50966137-28, předložené na základě
výsledku výběrového řízení na pojištění
majetku obce.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
pojistné smlouvy č. 51212407-16, týkající
se pojištění odpovědnosti podnikatelů,
a dále pojistné smlouvy č. 50966137-28,
týkající pojištění majetku, mezi Českou
pojišťovnou a.s. se sídlem Praha 1, Spálená
75/16, jako pojišťovnou, a obcí Rudoltice
jako pojistníkem, jež jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení, a to ke dni
18. 3. 2011 na jeden pojistný rok, počínaje
dnem 19. 3. 2011.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto pojistných smluv.
5. Rada obce Rudoltice se seznámila
s informacemi k NV č. 91/2010 Sb.
a následně projednala návrh smlouvy
o čištění a kontrole komínu dle NV č.
91/2010 Sb., o podmínkách požární
bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů
a spotřebičů paliva.
Rada obce Rudoltice odkládá rozhodnutí
o návrhu smlouvy na příští jednání.

6. Rada obce Rudoltice projednala na
základě svěřené pravomoci ZO Rozpočtové
opatření Pardubického kraje č. 10007, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je poskytnutí neinvestiční
dotace na úhradu výdajů spojených
s přípravou a provedením sčítání lidu,
domů a bytů v roce 2011 ve výši 8 587 Kč,
a rozhodla rozpočtové opatření schválit.
7. Rada obce Rudoltice projednala na základě
svěřené pravomoci ZO Rozpočtové opatření
obce Rudoltice č 1/2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož předmětem
je neinvestiční dotace na úhradu výdajů
spojených s přípravou a provedením sčítání
lidu, domů a bytů v roce 2011 ve výši 8 587 Kč,
a rozhodla rozpočtové opatření schválit.
8. Rada obce Rudoltice projednala návrh
dohody o provedení práce na období od 1. 3.
do 30. 4. 2011, jejímž předmětem jsou práce
pro obec spojené s přípravou a provedením
sčítání lidu, domů a bytů v roce 2011,
a rozhodla uzavření této dohody, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení, mezi
obcí Rudoltice a p. P. Š., bytem XXX, schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této dohody.
9. Rada obce Rudoltice projednala výsledek
hospodaření obce Rudoltice za rok 2010
a schválila převod ztráty z hlavní činnosti
obce ve výši 4 818 577,17 Kč z účtu 431 30
na účet 432 10 a zisk z hospodářské činnosti
obce ve výši 15 302 398,44 Kč z účtu 431 00
na účet 432 80.
(Účet 431 – Výsledek hospodaření ve
schvalovacím řízení; účet 432 – Nerozdělený
zisk, neuhrazená ztráta minulých let)
Rada obce Rudoltice projednala výsledek
hospodaření příspěvkové organizace STAVBY
Rudoltice za rok 2010 a schválila ztrátu
ve výši 3 259 294,94 Kč. Ztráta v této výši
bude převedena na účet 432 (neuhrazená
ztráta minulých let). Ztráta z hlavní činnosti
je 42 243,04 Kč a z hospodářské činnosti
3 217 051,90 Kč.
Rada obce Rudoltice projednala výsledek
hospodaření příspěvkové organizace
Základní škola a Mateřská škola Rudoltice
za rok 2010 a schválila zisk ve výši
2 630,02 Kč. Současně schválila převod
hospodářského výsledku za rok 2010 do
rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného
hospodářského výsledku (účet 413) ve výši
2 630,02 Kč (z hlavní činnosti 2 295,78 Kč
a z hospodářské činnosti 334,24 Kč).
10. Rada obce Rudoltice se seznámila
s upřesněním majetku ZŠ a MŠ Rudoltice,
nakoupeného v prosinci 2010, předloženého
k žádosti rady obce ředitelkou, resp.
ekonomkou ZŠ a MŠ Rudoltice, a bere jej na
vědomí.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE
11. Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí p. M. Š., XXX, o koupi části p. p.
č. 3451/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
dle přiloženého zákres, který je nedílnou
součástí této žádosti a tohoto usnesení,
a rozhodla Zastupitelstvu obce Rudoltice
doporučit zveřejnit záměr prodeje části
p. p. č. 3451/2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
s tím, že rada obce současně upozorňuje
zastupitelstvo obce na tu skutečnost, že
je tento pozemek v katastru nemovitostí
veden jako vodní plocha (koryto vodního
toku přirozené nebo upravené), což je před
samotným prodejem a následným zápisem
do katastru nemovitostí nutné změnit.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
uvědomit o krocích i předpokládaných
nákladech spojených s prodejem pozemku
žadatele.
Termín realizace: 31. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala žádost pana
J. K., bytem XXX, o narovnání ohledně 2
kanalizačních šachet na p. p. č. 4245/41 v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna v jeho vlastnictví.
Rada obce Rudoltice schvaluje z důvodu
umístění 2 kanalizačních šachet na p. p. č.
4245/41 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna
poskytnutí slevy z kupní ceny pozemku
v celkové výši 1 176 Kč vlastníku p. J. K.,
bytem XXX.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
zpracovat dohodu o slevě z kupní ceny
pozemku mezi obcí Rudoltice a J. K., bytem
XXX, a pověřuje ji k jejímu podpisu.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce
p. Jaroslavě Jašniakové vyplatit slevu
z kupní ceny ve výši 1 176 Kč žadateli.
Termín realizace: 15. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce;
Jaroslava Jašniaková, účetní obce
Rada obce Rudoltice bere na vědomí závazné
stanovisko Městského úřadu v Lanškrouně,
Odbor ŽP, doručené Obecnímu úřadu
v Rudolticích dne 15. 3. 2011, kterým byl
vysloven nesouhlas s přeložením stávající
trasy optického telefonního kabelu
v majetku společnosti O2, které by zasáhlo
do ochranného pásma registrovaného
významného krajinného prvku – Aleje
k zámečku č. 2 v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna.
Překládka telefonního kabelu se týká p. p. č.
4293/16, 4293/17, 4293/18, 4293/19, 4293/20,
4293/21, 4293/22 a 4293/23.
12. Rada obce Rudoltice volí členem kulturní
komise p. Blanku Poláškovou, nar. XXX.
13. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o největších provedených opravách
bytového fondu v měsíci březnu 2011.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o předběžném ocenění
kompletních oprav vybraných místních
komunikací v dolní obci.

14. Rada obce Rudoltice projednala žádost p.
P. Ř. o opravu přístupové cesty k p. p. č. 4218/8
v jeho vlastnictví a odkazuje na své usnesení
ze dne 2. 3. 2011, jehož znění mu bylo zasláno
v písemné podobě, a konstatuje, že na svém
stanovisku i nadále trvá.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
námitku p. Š. k usnesení rady obce ze dne
2. 3. 2011, a konstatuje, že si na svém
stanovisku i nadále trvá.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
písemně sdělit stanovisko rady pisatelům.
Termín realizace: 28. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/24/03/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) STAVBY Rudoltice, přísp. organizace
– náhrada škody 100 000 Kč; VISION
Rudoltice s.r.o. – náhrada škody 80 000 Kč;
podpojištění domu čp. 605
b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice
č. 2/2011
c) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce
d) Příspěvek na vítání občánků
2. Rada obce Rudoltice po projednání
náhrady škody, způsobené příspěvkové
organizaci STAVBY Rudoltice zaviněným
porušením povinností při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním p. J. S.
schvaluje návrh pro jednání k uplatnění
náhrady škody, a to ve výši 30 % vzniklé
škody, tj. 30 000 Kč, splatných do konce
kalendářního roku, popř. dle dohodnutého
splátkového kalendáře.
Vedoucí příspěvkové organizace STAVBY
Rudoltice nemá proti tomuto doporučení
námitek.
Případná dohoda podléhá schválení
zastupitelstvem.
Rada obce Rudoltice po projednání náhrady
škody, způsobené tehdejším jednatelem
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. M. Š.
porušením své povinnosti vždy jednat s péčí
řádného hospodáře schvaluje návrh pro
jednání k uplatnění náhrady škody, a to
ve výši 75 % vzniklé škody, tj. 60 000 Kč,
splatných do konce kalendářního roku, popř.
dle dohodnutého splátkového kalendáře.
Jednatelé společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
nemají proti tomuto doporučení námitek.
Uvedené návrhy vyplývají z odlišné míry
odpovědnosti daných funkcí.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí zprávu
o procesním stavu a možném vývoji případu
náhrady škody – podpojištění bytového

domu čp. 605, podanou právní zástupkyní
obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou.
3. Rada obce Rudoltice se seznámila se
sdělením Krajského úřadu Pardubického kraje,
odboru školství, kultury a tělovýchovy ze dne
18. 3. 2011 o přidělení finančních prostředků ZŠ
a MŠ Rudoltice v rámci akce„EU peníze školám“.
Rada obce Rudoltice projednala na
základě svěřené pravomoci ZO Rozpočtové
opatření obce Rudoltice č 2/2011, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je příjem dotace na financování
akce „EU peníze školám“ do rozpočtu
obce a současně její převod na účet ZŠ
a MŠ Rudoltice, a to ve výši 341 791,20 Kč,
a rozhodla rozpočtové opatření schválit.
4. Rada obce Rudoltice schvaluje provedení
opravy schodů včetně branky, vedoucích
na hřbitov z jeho zadní strany, a ukládá
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. zajistit
realizaci této opravy.
Termín realizace: 30. 4. 2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel
společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
5. Rada obce Rudoltice rozhodla ve věci
poskytování příspěvku při vítání občánků takto:
Příspěvek ve výši 5 000 Kč nebude rodičům
dítěte poskytnut v případě, že bude v postavení dlužníka vůči obci ke dni vítání občánků.
V případě vítání občánků, konaného dne
3. 4. 2011, se tato podmínka bezdlužnosti
odkládá do 1. 7. 2011. Pokud podmínka
bezdlužnosti rodičů vůči obci nebude
splněna nejpozději do této lhůty, příspěvek
nebude poskytnut.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/04/04/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Bytový fond
b) VISION Rudoltice s.r.o. – náhrada škody
80 000 Kč
c) Dohoda o započtení pohledávek
a závazků (Obec Rudoltice – VISION)
d) DSO Lanškrounsko
e) Kultura
f) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve
vlastnictví obce
g) Vinkulace pojistného plnění na bytové
domy čp. 263, 264 a 265
h) Smlouva o věcném břemeni
(Obec Rudoltice – STAEL s.r.o.)
i) ZŠ a MŠ Rudoltice
j) Městská policie Lanškroun, Policie ČR, OO,
Lanškroun
k) Úklidové práce v budově KD, správa
tělocvičny
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví
obce

USNESENÍ RADY OBCE
2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 609/9 a 616/12
a pověřuje starostku obce k podpisu těchto
nájemních smluv.
Rada obce Rudoltice projednala doporučení
Osadního výboru pro bytové záležitosti
a schvaluje přidělení bytu žadatelům dle
seznamu, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a ukládá obecnímu úřadu sdělit
neprodleně žadatelům stanovisko rady obce
k jejich žádostem a dále zajistit provedení
potřebných úkonů k uzavření nájemní
smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle
požadavku v jednotlivých žádostech.
Zodpovídá: Petra Šustrová
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana,
učiněných v souvislosti s bytovým fondem
obce ke dni 14. 2. 2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
3. Rada obce Rudoltice v působnosti valné
hromady společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
po projednání náhrady škody, způsobené
tehdejším jednatelem společnosti p. M.Š.
porušením své povinnosti vždy jednat
s péčí řádného hospodáře, schvaluje
vzhledem k nereagování na výzvu rady
obce k jednání v termínu do 31. 3. 2011,
stanoveného ZO Rudoltice, uplatnění
náhrady škody vůči bývalému jednateli
ve výši 75 % vzniklé škody, tj. 60 000 Kč,
s tím, že rada obce vyzývá bývalého
jednatele p. M.Š. k vyjádření ohledně
způsobu a termínu úhrady dané částky,
a to v termínu do 30. 4. 2011.
Jednatelé společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
nemají proti tomuto usnesení námitek.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
písemně vyzvat bývalého jednatele p. M. Š.
k úhradě škody dle rozhodnutí rady obce.
Termín realizace: 11. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
4. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Dohody o započtení pohledávek a závazků
mezi společností VISION Rudoltice s.r.o.
a Obcí Rudoltice a rozhodla uzavření
Dohody o započtení pohledávek a závazků,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této dohody.
Termín realizace: 11. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace starostky obce z jednání DSO
Lanškrounsko dne 30. 3. 2011, zejména
ohledně projektu cyklostezka Lanškroun–
Česká Třebová, a dále o možnosti získání
dotací prostřednictvím grantových
programů PK – POV.

Rada obce Rudoltice doporučuje
zastupitelstvu obce revokovat své usnesení
č. OZ/10/03/11 – bod č. 7 a schválit
poskytnutí příspěvku DSO Lanškrounsko
ve výši 1 000 000 Kč s tím, že investiční
příspěvek bude poskytnut ihned, jakmile
bude SFDI kladně rozhodnuto o poskytnutí
dotace z jeho rozpočtu v roce 2011 na
výstavbu I. etapy cyklostezky Lanškroun –
Česká Třebová, tj. Lanškroun – Rudoltice.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
v souvislosti s možností získání dotace
z rozpočtu PK – POV prostřednictvím
DSO Lanškrounsko projednat možnosti
a podmínky získání dotace na drobnou
architekturu s p. M., Římskokatolická
farnost Rudoltice.
Rada obce Rudoltice souhlasí s případným
využitím možnosti získat dotaci z rozpočtu
PK-POV, a to na případnou opravu hřbitova.
Termín realizace: 20. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
6. Rada obce Rudoltice projednala žádost
KSČM o bezplatný pronájem sálu při
pořádání Prvomájové veselice dne 1. 5. 2011
a schválila poskytnutí příspěvku na její
pořádání ve výši 700 Kč.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
o prominutí poplatku za nájem sálu
KD na akci Country víkend ve dnech
15. – 16. 4. 2011 a schválila poskytnutí
příspěvku na jeho pořádání ve výši
1.400 Kč.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. Krasavy Šerkopové o finanční příspěvek na
pořádání charitativní zábavné akce s názvem
Knoflíkiáda dne 4. 6. 2011 a schválila
poskytnutí příspěvku na její pořádání ve výši
5.000 Kč.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
vyúčtování divadelního vystoupení
ochotnického divadla HÝBL dne 4. 3. 2011
a 2. ročníku Rudoltického masopustu dne
5.3.2011, jež jsou nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o přípravě Rudoltické pouti ve
dnech 11. – 12. 6. 2011 a souhlasí s postupem
příprav sdělených starostkou obce.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce
vyplatit schválené příspěvky žadatelům.
Termín realizace: 15. 4. 2011
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková,
účetní obce
7. Rada obce Rudoltice projednala
žádost p. J. P. o bezplatný pronájem části
p. p. č. 3093/2 a rozhodla o zveřejnění

záměru výpůjčky části p. p. č. 3093/2
v rozsahu, graficky znázorněném v příloze
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.
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu
úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst.
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
záměr výpůjčky části p. p. č. 3093/2
v rozsahu, graficky znázorněném v příloze
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.
Termín realizace: 11. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Zástavní smlouvu, uzavřenou dne 27. 4. 2001
mezi ČR-MMR a obcí Rudoltice, a dále
Smlouvu o poskytnutí hypotečního úvěru,
uzavřenou dne 7. 3. 2000 mezi ČMHB,
a.s. a obcí Rudoltice a rozhodla o podání
žádosti o provedení vinkulace pojistného
plnění (pojištění nemovitosti) podle pojistné
smlouvy č. 50966137-28, uzavřené s Českou
pojišťovnou, a.s. dne 18. 3. 2011.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce podat písemnou žádost o provedení
vinkulace pojistného plnění z výše
uvedeného pojištění ve prospěch Hypoteční
banky, a.s..
Termín realizace: 11. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení
věcného břemene ze dne 22. 12. 2009.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Rudoltice jako povinným z věcného
břemene, a STAEL s.r.o. se sídlem Vysoké
Mýto, Puškynova 444, jako oprávněným
z věcného břemene, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 11. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Rozhodnutí o poskytnutí dotace č.
3083/21/7.1.4/2011 pro oblast podpory
1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na
základních školách, prioritní osy 1 Počáteční
vzdělávání, Operačního programu Vzdělání
pro konkurenceschopnost, vydané dne
14. 2. 2011 ČR – MŠMT, Praha 1, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení, na
základě kterého se poskytuje dotace ZŠ
a MŠ Rudoltice ve výši 569 652 Kč.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE
11. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace starostky obce, týkající se činnosti
PČR, OO, Lanškroun a MP Lanškroun na
území obce Rudoltice.
12. Rada obce Rudoltice rozhodla
o vypsání výběrového řízení na správce
tělocvičny a na úklidové služby společností
VISION Rudoltice s.r.o.
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli
společnosti VISION Rudoltice vypsat
výběrové řízení na správce tělocvičny
a na úklidové služby společnosti VISION
Rudoltice s.r.o.
Termín realizace: 30. 4. 2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.
13. Rada obce Rudoltice rozhodla
o vypsání výběrového řízení na kominické
služby v nemovitostech ve vlastnictví obce
Rudoltice.
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. vypsat
výběrové řízení na kominické služby
v nemovitostech ve vlastnictví obce
Rudoltice.
Termín realizace: 30. 4. 2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.
14. Rada obce Rudoltice schvaluje záměr
prodeje multicary ve vlastnictví společnosti
VISION Rudoltice s.r.o.
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli
společnosti VISON Rudoltice s.r.o. zajistit
znalecký posudek na ocenění multicary
a jeho předložení radě obce.
Termín realizace: 30. 4. 2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.
15. Rada obce Rudoltice souhlasí
s umístěním ukazatele směru k provozovně
ZV KOVO s.r.o. na p. p. č 4216/7 s tím, že
bude radě obce předložen ke schválení
návrh jeho provedení.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/18/04/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Bytový fond
b) STAVBY Rudoltice, přísp. organizace –
náhrada škody
c) Smlouva o zastavení pohledávek
z pojistného plnění (ČS, a.s. – Obec
Rudoltice)
d) Smlouva o zřízení věcného břemene
(Obec Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s.,
VČE – montáže, a.s., Geodézie Česká
Třebová s.r.o.)

e) Smlouva o společné úhradě nákladů na
projekt „Protipovodňová opatření obcí
Třebovice a Rudoltice“
f) Smlouva o zajištění uměleckého
vystoupení (Ján Žiak – Agentura
September – Obec Rudoltice)
g) ZŠ a MŠ Rudoltice
h) Žádost o poskytnutí finančního příspěvku
(Farní charita Litomyšl)
i) Územní plán obce Rudoltice
j) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve
vlastnictví obce
k) Rozhodnutí Krajského úřadu PK –
souhlas s uzavřením VPS – činnost MP
Lanškroun
l) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví
obce
2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 604/9, 605/2, 610/9,
612/10, 615/6, 623/8, 616/11 a pověřuje
starostku obce k podpisu těchto nájemních
smluv.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpověď z nájmu bytu ze dne 12. 4. 2011
k bytové jednotce č. 621/5, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a ukládá obecnímu
úřadu ve spolupráci se správcem bytového
fondu zajištění nových nájemníků s ohledem
na zákonem stanovenou výpovědní lhůtu.
Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní úřad
Rudoltice
3. Rada obce Rudoltice se seznámila
se vzniklou škodou ve výši 100 000 Kč,
způsobenou příspěvkové organizaci STAVBY
Rudoltice zaviněným porušením povinností
při plnění pracovních úkolů nebo v přímé
souvislosti s ním bývalým vedoucím
příspěvkové organizace a doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice schválit
uplatnění náhrady škody po bývalém
vedoucím p. o. p. J. S. ve výši 30 % vzniklé
škody, tj. 30 000 Kč, splatných do konce
kalendářního roku, popř. dle dohodnutého
splátkového kalendáře.
4. Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem Smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistného plnění č. ZP-P2/2669/09/
LCD mezi Českou spořitelnou, a.s. jako
zástavním věřitelem a Obcí Rudoltice jako
zástavcem, jejímž předmětem je zajištění
řádného a včasného splnění zajištěných
pohledávek, a to veškerých pohledávek
na splacení jistiny úvěru poskytnutého
na základě smlouvy o úvěru č. 2669/09/
LCD a přísl. a dále pohledávky vyplývající
z odstoupení od smlouvy o úvěru
č. 2669/09/LCD.
Rada obce Rudoltice doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice shora
uvedenou Smlouvu o zastavení pohledávek
z pojistného plnění č. ZP-P2/2669/09/LCD
schválit.

5. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene mezi
obcí Rudoltice jako povinným z věcného
břemene, a společností ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín IV.-Podmokly, Teplická
874/8, společností VČE – montáže, a.s. se
sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082
a společností Geodézie Česká Třebová s.r.o.
se sídlem Česká Třebová, Palackého 297
jako oprávněnými z věcného břemene,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 26. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
6. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o společné úhradě nákladů na
projekt „Protipovodňová opatření obcí
Třebovice a Rudoltice“ a rozhodla Smlouvu
o společné úhradě nákladů na projekt
„Protipovodňová opatření obcí Třebovice
a Rudoltice“, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, schválit za podmínky, že bod III.
smlouvy bude znít:
„Obec Rudoltice se zavazuje, že obci
Třebovice uhradí podíl na nákladech ze
smlouvy o dílo s firmou ENVIPARTNER, s.r.o.
a to v rozsahu 50 % v případě, že bude na
projekt přiznána 90% dotace.
Dále se obec Rudoltice zavazuje, že
uhradí obci Třebovice náklady na digitální
povodňový plán, a to v rozsahu 50 %
v případě, že bude na projekt přiznána 90%
dotace.
Obec Rudoltice se zavazuje, že obci
Třebovice uhradí podíl na nákladech na
varovný a vyrozumívací systém v rozsahu
29,6 % v případě, že bude na projekt
přiznána 90% dotace.
Úhrady podílů obcí budou provedeny na
základě vyúčtování předloženého obcí
Třebovice.“
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu smlouvy, upravené v souladu
se shora uvedenou podmínkou.
Termín realizace: 30. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
7. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o zajištění uměleckého vystoupení
mezi agenturou Ján Žiak – Agentura
September a pořadatelem obcí Rudoltice,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je zajištění veřejného
vystoupení kapely JAM & BAZAR dne
12. 6. 2011 na Rudoltické pouti, a rozhodla
její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 26. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

USNESENÍ RADY OBCE
8. Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem Smlouvy o bezúplatném převodu
movitého majetku mezi obcí Rudoltice
jako převodcem a ZŠ a MŠ Rudoltice jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný
převod movitých věcí, uvedených v příloze č.
1 smlouvy, a doporučila Zastupitelstvu obce
Rudoltice Smlouvu o bezúplatném převodu
movitého majetku, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, schválit.
Rada obce Rudoltice projednala žádost ZŠ
a MŠ Rudoltice ze dne 11. 4. 2011 o navýšení
rozpočtu v roce 2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodla
schválit provedení:
1. opravy parketových podlah v 1. a 2. třídě
ZŠ Rudoltice
2. výměny linolea a koberce v prostorách MŠ
Rudoltice
v průběhu měsíce července 2011.
Rada obce Rudoltice ukládá jednateli
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ve
spolupráci s ředitelkou ZŠ a MŠ Rudoltice
zajistit provedení shora uvedených investičních
akcí v budovách ZŠ a MŠ Rudoltice.
Termín realizace: 31. 7. 2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.
9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
dopis starosty města Litomyšle Michala
Kortyše ze dne 7. 4. 2011 v souvislosti
s žádostí Farní charity Litomyšl o poskytnutí
finančního příspěvku na provoz sociálního
střediska Farní charity Litomyšl, Respitní
péče Jindra a dále bere na vědomí přípis
starostky obce Rudoltice ze dne 29. 3. 2011,
kterým reagovala na žádost Farní charity
Litomyšl o poskytnutí finančního příspěvku.
Rada obce Rudoltice se ztotožňuje se
stanoviskem starostky obce Rudoltice,
vyjádřeném v přípisu ze dne 29. 3. 2011,
adresovaného Farní charitě Litomyšl.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit stanovisko rady obce starostovi
města Litomyšle.
Termín realizace: 26. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
10. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o průběhu změny č. 2 ÚP obce
Rudoltice i o povinnosti obce zpracovat
kompletně nový ÚP obce Rudoltice do
zákonem stanoveného termínu.
11. Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. M. Š., bytem XXX, o povolení k dooplocení
části p. p. č. 417/1 v k. ú. Rudoltice
u Lanškrouna, a rozhodla žádost předložit
k vyjádření předsedovi Komise životního
prostředí p. Richardu Kohoutovi.
Termín realizace: 30. 4. 2011
Zodpovídá: Richard Kohout, předseda
komise ŽP

Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o výši nájemného, které není
uhrazeno nájemcem p. J. H. za nebytové
prostory v budově KD v Rudolticích.
12. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje, č. j. KrÚ 22097/2011 ze dne 15.4.2011,
kterým byl udělen souhlas s uzavřením
veřejnoprávní smlouvy mezi městem
Lanškroun a obcí Rudoltice, jejímž
předmětem je úprava vzájemných vztahů,k
práv a povinností smluvních stran při
výkonu vybraných činností obecní policie na
území obce Rudoltice.

g) ZŠ a MŠ Rudoltice
Žádost o posílení autobusových spojů
h) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve
vlastnictví obce
výpůjčka části p. p. č. 3093/2
Žádost o povolení k dooplocení části
pozemku
Odstoupení od kupních smluv (S. K.)
i) Kultura
Rudoltická pouť 2011
Divadlo Ve středu
j) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví obce
Výběrové řízení na úklid prostor KD +
správce tělocvičny
Dohoda o provedení práce (úklidové práce)

13. Rada obce Rudoltice projednala žádost
manželů J. a J. H. o vybudování obrubníků
a štěrkového lože i v ulici končící u parcely
p. č. 4218/4 a konstatuje, že na svém usnesení
ze dne 2. 3. 2011, č. RO/02/03/11, bod č. 14 trvá.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
písemně sdělit stanovisko rady žadatelům.
Termín realizace: 26. 4. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

2. Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 265/10 a dodatku č. 1
k NS č. 601/1, 601/10, 601/12, 606/1, 612/12,
616/1, 616/10, 617/8, 618/2, 618/10, 621/12
a dodatku č. 2 k NS č. 616/5, 616/6, 616/7,
616/8, 616/13 a pověřuje starostku obce
k podpisu této nájemní smlouvy a dodatků.
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce

Rada obce Rudoltice pověřuje jednatele
společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
k vypracování cenového návrhu na
poskytování úklidových služeb v bytových
domech ve vlastnictví obce Rudoltice.
Termín realizace: 15. 5. 2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel VISION
Rudoltice s.r.o.

Rada obce Rudoltice projednala žádost
o slevu z nájemného bytu č. 14 v domě
čp. 261, podanou p. R. K. dne 28. 4. 2011,
a rozhodla žádost postoupit k vyjádření
Zastupitelstvu obce Rudoltice.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o zpracovaném projektu
„Zateplení Základní školy Rudoltice čp. 200“
včetně energetického auditu a rozpočtu
dle ceníku prací, odpovídající stávajícím
podmínkám pro poskytnutí dotace
z Operačního programu ŽP.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/02/05/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Bytový fond
b) Informace o vzniku občanského sdružení
Zámeček dětem
c) Valná hromada společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. za rok 2010
d) Uplatnění náhrady škody – poškození
veřejného osvětlení při dopravní nehodě
e) Rozhodnutí KÚ PK – žádost o poskytnutí
informace
poskytnutí informací – obec – Š., B.
poskytnutí informací – VISION Rudoltice
s.r.o. – Š., B.
f) Smlouva o zřízení věcného břemene (Obec
Rudoltice – ČEZ Distribuce, a.s., VČE –
montáže, a.s., Geodézie Česká Třebová s.r.o.)

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

3. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o vzniku a cílech činnosti
občanského sdružení Zámeček dětem se
sídlem Rudoltice čp. 610 a se seznámila se
Stanovami občanského sdružení Zámeček
dětem, předložených zástupci sdružení
starostce obce.
4. Rada obce Rudoltice v působnosti Valné
hromady společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. projednala výsledky hospodaření
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. za rok
2010 dle daňového přiznání společnosti
k dani z příjmů právnických osob za rok
2010, Rozvahy ke dni 31. 12. 2010 a Výkazu
zisku a ztráty ke dni 31. 12. 2010, jež
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla
a) schválit hospodářský výsledek za rok
2010 dle přiloženého daňového přiznání
a výkazů hospodaření za rok 2010,
b) přerozdělit hospodářský výsledek
společnosti za rok 2010 následovně:
Vytvořený zisk ve výši 589 822 Kč bude
použit k uhrazení ztráty minulých let.
5. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o poškození veřejného osvětlení
(včetně sloupu) při dopravní nehodě v obci
na silnici III. třídy dne 16. 4. 2011 včetně
Potvrzení o účasti na dopravní nehodě,
č. j. KRPE-215/DNUO-2011-NAJ, vystaveného
Policií ČR, dopravním inspektorátem v Ústí
nad Orlicí dne 16. 4. 2011

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE
Rada obce Rudoltice souhlasí s uplatněním
náhrady škody po viníku uvedené dopravní
nehody.
6. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
rozhodnutí Krajského úřadu Pardubického
kraje, č. j. KrÚ 27884/2011 ze dne 8.4.2011
ohledně odvolání p. M.Š. do rozhodnutí
Obecního úřadu v Rudolticích o odmítnutí
části žádosti č.j. 01/2011/Inf– 4.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
poskytnutí informací p. M.Š. a p. R. B.
v souladu s jimi podanými žádostmi
o poskytnutí informace u obce Rudoltice
bezprostředně po úhradě nákladů
souvisejících s pořízením kopií a odesláním
informací žadatelům v souladu s Ceníkem
služeb a úkonů, poskytovaných Obcí
Rudoltice na základě zák. č. 106/1999 Sb.,
o svobodném přístupu k informacím.
Rada obce Rudoltice v působnosti valné
hromady společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. rozhodla na základě rozhodnutí
Krajského úřadu Pardubického kraje,
č. .j KrÚ 27884/2011 ze dne 8.4.2011
o poskytnutí informací p. M.Š. a p. R.B.
v souladu s jimi podanými žádostmi
o poskytnutí informace u společnosti
VISION Rudoltice s.r.o.
Rada obce Rudoltice v působnosti valné
hromady společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. ukládá starostce obce vyzvat
v souladu s Ceníkem služeb a úkonů,
poskytovaných Obcí Rudoltice na základě
zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím, shora uvedené
žadatele k úhradě nákladů spojených
s pořízením kopií a odesláním informací
a po jejich úhradě požadované informace
poskytnout.
Termín realizace: 6. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
7. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IE-12-2002077/VB/5, rekonstrukce
el. vedení a rek. TS č. 260 mezi obcí
Rudoltice jako povinným z věcného
břemene, a společností ČEZ Distribuce,
a.s. se sídlem Děčín IV.-Podmokly, Teplická
874/8, společností VČE – montáže, a.s. se
sídlem Pardubice, Arnošta z Pardubic 2082
a společností Geodézie Česká Třebová s.r.o.
se sídlem Česká Třebová, Palackého 297
jako oprávněnými z věcného břemene,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 11. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce

8. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
dvě žádosti o posílení autobusových
spojů, předložených p. D. F. na jednání
Školské rady dne 19. 4. 2011, a dále reakci
vedoucího AD ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
p. Radka Kuběnky k uvedeným žádostem
ze dne 20. 4. 2011, které jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
zaslat žadatelce p. D. F. na vědomí reakci
vedoucího AD ČSAD Ústí nad Orlicí, a.s.
p. Radka Kuběnky ze dne 20. 4. 2011
Termín realizace: 11. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
zveřejnění záměru výpůjčky části p. p.
č. 3093/2 v k.. ú. Rudoltice u Lanškrouna ve
dnech 7. – 25. 4. 2011.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. J. P. o bezplatný pronájem části p. p.
č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
a schválila uzavření Smlouvy o výpůjčce
mezi obcí Rudoltice jako půjčitelem
a J. P., bytem XXX jako vypůjčitelem, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 11. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
10. Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. M. Š., bytem XXX, o povolení k dooplocení
části p.p.č. 417/1 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, a rozhodla žádosti vyhovět
za podmínky, že žadatel předloží kladné
vyjádření Stavebního úřadu v Lanškrouně.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
sdělit stanovisko rady žadateli.
Termín realizace: 11. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
11. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
uhrazení dlužného nájemného za nebytové
prostory v KD Rudoltice (výčep, kuchyň)
p. J. H.
12. Rada obce Rudoltice se seznámila
s „Odstoupením od kupních smluv ze dne
1. 9. 2009 k p. p. č. 4293/19 a 4293/20 v k. ú.
Rudoltice u Lanškrouna s výzvou k vrácení
kupní ceny 522 378 Kč“, podaným, p. S. K.,
bytem XXX.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k zajištění právního stanoviska
právní zástupkyně obce k odstoupení od
kupních smluv s ohledem na vývoj situace
s úhradou kupních cen obou pozemků ze
strany kupujícího i s ohledem na jednání
ohledně ochranných pásem, které se na
pozemcích nacházejí.
Termín realizace: 15. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

13. Rada obce Rudoltice projednala
Smlouvu o reklamě, uzavřenou mezi
obcí Rudoltice jako zhotovitelem
a Trading M&K a.s. jako objednatelem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je provedení reklamy
u příležitosti konání Rudoltické pouti ve
dnech 11. – 12. 6. 2011 za dohodnutou
cenu 5.000 Kč, a rozhodla její uzavření
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Darovací smlouvy mezi společností
EKOLA České Libchavy s.r.o. jako dárcem
a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je poskytnutí finanční částky
15.000 Kč, a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Darovací smlouvy mezi společností Zámecký
vrch, zemědělská společnost s.r.o. jako
dárcem a obcí Rudoltice jako obdarovaným,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je poskytnutí finančního
daru ve výši 10.000 Kč, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto smluv.
Termín realizace: 11. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala nabídku
Divadla Ve středu na představení komedie
českého autora Rudolfa Triniera „Agentura
Drahoušek“ a rozhodla představení
schválit v termínu 21. 5. 2011 s tím, že bude
ochotnickému souboru z rozpočtu obce
poskytnut finanční příspěvek ve výši 500 Kč.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce
finanční příspěvek zástupci ochotnického
souboru vyplatit.
Termín realizace: 25. 5. 2011
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní
obce
14. Rada obce Rudoltice projednala
výsledky výběrového řízení na úklidové
práce v budově Kulturního domu
v Rudolticích a dále na správce místní
tělocvičny.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Dohody o provedení práce mezi obcí
Rudoltice jako zaměstnavatelem a B. K.,
trvale bytem XXX, jako zaměstnancem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem jsou úklidové práce
v budově OÚ v Rudolticích v období od
1. 5. 2011 do 31. 12. 2011, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 11. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce

USNESENÍ RADY OBCE
USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/17/05/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Bytový fond
b) Rozpočtové opatření obce Rudoltice č.
3/2011
c) Návrh Závěrečného účtu obce Rudoltice
za rok 2010
d) OZV č. 1/2011 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích
e) Územní plán obce Rudoltice
f) Žádost o finanční podporu oprav malých
památek z projektu Drobná architektura
Lanškrounska
g) Žádost o poskytnutí dotace z OP ŽP –
zateplení veřejných budov
h) VISION Rudoltice s.r.o. – uplatnění
náhrady škody
i) Žádost o finanční dar (Svaz tělesně
postižených v ČR, s. o., MO Lanškroun)
j) Smlouva o nájmu hrobového místa (Obec
Rudoltice – V. D.)
k) ZŠ a MŠ Rudoltice
l) Prodej, koupě, pronájem nemovitostí ve
vlastnictví obce
m) Kultura
n) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví
obce
2. Rada obce Rudoltice projednala
doporučení Osadního výboru pro bytové
záležitosti a schvaluje přidělení bytu
žadatelům dle seznamu, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a ukládá
obecnímu úřadu sdělit neprodleně
žadatelům stanovisko rady obce k jejich
žádostem a dále zajistit provedení
potřebných úkonů k uzavření nájemní
smlouvy v okamžiku uvolnění bytu dle
požadavku v jednotlivých žádostech.
Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní úřad
Rudoltice
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpověď z nájmu bytu ze dne 5. 5. 2011
k bytové jednotce č. 609/8, která je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a ukládá
obecnímu úřadu ve spolupráci se správcem
bytového fondu zajištění nových nájemníků
s ohledem na zákonem stanovenou
výpovědní lhůtu.
Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní úřad
Rudoltice
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. L. D., bytem XXX, o snížení nájemného
za byt č. XX, a rozhodla poskytnout
slevu ve výši 10 % z nájmu bytu do doby
rekonstrukce bytu.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
ve spolupráci se správcem bytového fondu
vyhotovit dodatek k nájemní smlouvě.

Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled právních úkonů Mgr. Jiřího Hrubana,
učiněných v souvislosti s bytovým fondem
obce ke dni 12. 5. 2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled předpisů a úhradu nájemného
a služeb spojených s užíváním nájemních
bytů ve vlastnictví obce za období 04/2011,
zpracovaný správcem bytového fondu RK
Mouřenín ke dni 13. 5. 2011.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
konání schůzky s nájemníky BD čp. 261265, kteří mají uzavřené nájemní smlouvy
před 1. 7. 2008, a to dne 2. 6. 2011 za účasti
zástupce správce bytového fondu. Důvodem
schůzky je výzva obce k uzavření nových
nájemních smluv pro neplatnost některých
ustanovení smluv stávajících.
3. Rada obce Rudoltice projednala na
základě pravomoci svěřené ZO Rozpočtové
opatření obce Rudoltice č 3/2011, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je finanční vypořádání z roku
2010, doplatek z roku 2010 – výměna oken
v ZŠ, plat kronikáře, příspěvek na ples pro
TJ SOKOL a neinv. náklady ZŠ – Hranice,
a rozhodla rozpočtové opatření schválit.
4. Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem Závěrečného účtu obce Rudoltice
za rok 2010, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a doporučuje Zastupitelstvu obce
Rudoltice Závěrečný účet obce Rudoltice za
rok 2010 schválit.
5. Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem OZV č. 1/2011 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a doporučuje
zastupitelstvu obce OZV č. 1/2011 schválit.
6. Rada obce Rudoltice doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice rozhodnout
o ukončení pořizování změny č. 2 ÚP obce
Rudoltice a rozhodnout o pořízení Územního
plánu Rudoltice.
7. Rada obce Rudoltice schvaluje podání
žádosti o finanční podporu oprav malých
památek z projektu Drobná architektura
Lanškrounska, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
oprava hřbitovní zdi a přilehlého schodiště.
8. Rada obce Rudoltice projednala
cenovou nabídku uchazeče DD Ekonom
Konzult Real, s.r.o. se sídlem v Litomyšli
na zpracování aktualizací energetických
auditů budov ZŠ a MŠ Rudoltice, a to dle
podmínek konkrétně vyhlášené XXVIII.
výzvy MŽP k podávání žádostí o poskytnutí

podpory v rámci OPŽP – prioritní osy
3, podoblast podpory 3.2.1. – Realizace
úspor energie – v kombinaci s podoblastí
podpory 3.1.1. – Výstavba a rekonstrukce
zdrojů tepla využívajících OZE, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla s touto cenovou nabídkou
vyslovit souhlas.
Rada obce Rudoltice projednala cenovou
nabídku uchazeče ing. Aleny Džbánkové
se sídlem v Litomyšli na zpracování žádostí
o poskytnutí dotace projektů realizujících
výstavbu zdrojů tepla využívajících OZE
a úspory energie u shora uvedených budov
v souladu s implementačním dokumentem
OPŽP – verze k 27. 4. 2011 a se Směrnicí MŽP
č. 3/2011, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a rozhodla s touto cenovou
nabídkou vyslovit souhlas.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce vyzvat shora uvedené uchazeče
k vypracování návrhů smluv o dílo.
Termín realizace: 18. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
Rada obce Rudoltice schvaluje podání
žádosti o poskytnutí dotace projektů
realizujících výstavbu zdrojů tepla
využívajících OZE a úspory energie u budov
ZŠ a MŠ Rudoltice (čp. 200 a čp. 2), a to dle
vyhlášené XXVIII. výzvy MŽP k podávání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci
OPŽP – prioritní osy 3, podoblast podpory
3.2.1. – Realizace úspor energie – v kombinaci
s podoblastí podpory 3.1.1. – Výstavba
a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících OZE.
9. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
dopis právního zástupce bývalého jednatele
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. p. M. Š.,
doručený obecnímu úřadu dne 3. 5. 2011,
který se týká uplatnění náhrady škody po
tehdejším jednateli společnosti VISION
Rudoltice s.r.o., jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
odpověď starostky obce ze dne 5. 5. 2011,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení.
10. Rada obce Rudoltice projednala
žádost Svazu tělesně postižených v ČR, o. s.
Místní organizace Lanškroun o finanční
dar na rekondiční a rehabilitační program
při rekondičním pobytu v Srní na Šumavě,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla poskytnout finanční dar ve
výši 1.000 Kč.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
sdělit rozhodnutí rady předsedovi MO STP
Lanškroun.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce
uvedenou finanční částku žadateli vyplatit.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE
Termín realizace: 23. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
11. Rada obce Rudoltice projednala návrh
smlouvy č. 73097 o nájmu hrobového místa
mezi obcí Rudoltice jako pronajímatelem
a p. V. D., bytem XXX, jako nájemcem, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 23. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
12. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
zakoupení nábytku pro ZŠ a MŠ Rudoltice
do objektu MŠ v souladu s rozhodnutím
rady a výběru ZŠ a MŠ Rudoltice v celkové
hodnotě 36 179 Kč včetně DPH.
13. Rada obce Rudoltice projednala žádost
pana M. Š., bytem XXX, o povolení parkování
osobního vozidla na p. p. č. 3088/7 dle
přiloženého zákresu, a rozhodla žádosti
nevyhovět z důvodu nevyhovujících
podmínek pro požadovaný účel.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
sdělit stanovisko rady obce žadateli.
Termín realizace: 23. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala žádost
firmy Podlahářství – Truhlářství, Zvoníček
Tomáš se sídlem Rudoltice čp. 241,
o souhlas s umístěním směrovky firmy
na odbočku ze silnice III. třídy k OÚ,
a rozhodla žádosti vyhovět.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
sdělit stanovisko rady obce žadateli.
Termín realizace: 23. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice bere na vědomí dopis
Mgr. Bernarda Urbana, právního zástupce
manželů M. a R. K., bytem XXX, doručený
obecnímu úřadu dne 13. 5. 2011 s tím, že
již byla právní zástupkyně obce požádána
o vyhotovení právního stanoviska k této
záležitosti.
Rada obce Rudoltice se seznámila
s postupem jednání obce ve věci vypořádání
majetkoprávních vztahů místních
komunikací – 3206/3, 3206/2 a 3205/2
a doporučuje zastupitelstvu obce vyslovit
souhlas s jeho pokračováním.
Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí p. H. D., bytem XXX, o odkoupení
části p. p. č. 3093/2 v k. ú. Rudoltice
u Lanškrouna dle zákresu, jež je nedílnou
součástí žádosti i tohoto usnesení,
a doporučuje zastupitelstvu obce schválit
záměr prodeje části p. p. č. 3093/2
v k. ú. Rudoltice u Lanškrouna v souladu
s ust. § 39 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení).

14. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice
jako zhotovitelem a René Žáčkem se
sídlem Rudoltice čp. 65 jako objednatelem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je provedení reklamy
u příležitosti konání Rudoltické pouti ve
dnech 11. – 12. 6. 2011 za dohodnutou
cenu 1.000 Kč bez DPH, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o reklamě mezi obcí Rudoltice
jako zhotovitelem a Pavlem Málkem se
sídlem Rudoltice čp. 84 jako objednatelem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je provedení reklamy
u příležitosti konání Rudoltické pouti ve
dnech 11. – 12. 6. 2011 za dohodnutou
cenu 1.500 Kč bez DPH, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Darovací smlouvy mezi společností
ZV KOVO s.r.o. se sídlem Rudoltice čp.
289 jako dárcem a obcí Rudoltice jako
obdarovaným, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je poskytnutí finanční částky 15.000 Kč,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Darovací smlouvy mezi společností
FOREZ s.r.o. se sídlem Ostrov
u Lanškrouna čp. 2 jako dárcem a obcí
Rudoltice jako obdarovaným, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 3.000 Kč,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Darovací smlouvy mezi Tomášem
Zvoníčkem se sídlem Rudoltice čp. 241
jako dárcem a obcí Rudoltice jako
obdarovaným, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
poskytnutí finančního daru ve výši
500 Kč, a rozhodla její uzavření
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o zajištění zábavných atrakcí
mezi obcí Rudoltice jako pořadatelem
a Františkem Lagronem se sídlem
Přelouč, Pražská 562, jako dodavatelem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je zajištění
zábavných atrakcí s kompenzovaným
vstupným ze strany pořadatele na
Rudoltickou pouť v termínu od 11. do
12. 6. 2011, a rozhodla její uzavření
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o účinkování hudební skupiny

SORY, Dlouhá Třebová na Rudoltické pouti
dne 11. 6. 2011, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a rozhodla její uzavření
schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto smluv.
Termín realizace: 23. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice vyslovuje souhlas
s programem dvoudenní kulturní akce
s názvem RUDOLTICKÁ POUŤ ve dnech
11. – 12. 6. 2011, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
vystoupení členů týmu BACHADEJ
s divadelní hrou Járy Cimrmana s názvem
„Lijavec – aneb hra s opravdovým deštěm“
v pátek, dne 10. 6. 2011 na sále Kulturního
domu v Rudolticích, kterým bude zahájena
RUDOLTICKÁ POUŤ.
15. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o jednání ve věci odstranění
stavebních závad na vodohospodářských
objektech obce Rudoltice v provozování
společnosti VAK Jablonné nad Orlicí,
a.s., a to objektu přečerpávací stanice
(hydrovaru) a vodovodním řadu do
sídliště Zámeček, které proběhlo dne
12. 5. 2011 se společností VAK Jablonné
nad Orlicí, a.s.
Rada obce Rudoltice projednala
vyhodnocení nabídek na kominické služby
v nemovitostech ve vlastnictví obce,
vzešlých z výběrového řízení, vyhlášeného
společností VISION Rudoltice s.r.o., jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky,
a to nabídky Pavla Elnera se sídlem
Mistrovice 201.

USNESENÍ RADY OBCE RUDOLTICE
Č. RO/30/05/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje navržený
program jednání:
a) Bytový fond
b) Smlouvy o dílo – žádost o poskytnutí
dotace z OP ŽP
c) Výpověď smluv o svozu odpadu – firmy
(změna DPH od 4/2011)
d) Žádost o poskytnutí finanční podpory na
hospodaření v lesích z rozpočtu PK
e) Žádost FOD o finanční příspěvek
f) Žádost Osadního výboru sídliště Zámeček
o materiální pomoc při rozšíření hřiště
g) Příměstský dětský tábor
h) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
i) Opravy a údržba majetku ve vlastnictví
obce

USNESENÍ RADY OBCE
2. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpovědi z nájmu bytu ze dne 23. 5. 2011
k bytové jednotce č. 262/10 a ze dne
25. 5. 2011 k bytové jednotce č. 264/1, jež
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení,
a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci
se správcem bytového fondu zajištění
nových nájemníků s ohledem na zákonem
stanovenou výpovědní lhůtu.
Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní úřad
Rudoltice

Rada obce Rudoltice projednala žádost
manželů P. ze dne 26. 5. 2011 o povolení
stavební úpravy bytu XXX, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodla žádosti
vyhovět s tím, že ke stavební úpravě dojde
po dohodě s ostatními nájemníky, zejména
z hlediska hluku.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
sdělit stanovisko rady obce žadatelům.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace starostky obce o připravované
výměně bytu č. 8 a č. 1 v domě čp. 261 a po
projednání návrhu 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,
Lanškroun jako zprostředkovatelem, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jehož předmětem je rozšíření seznamu
nemovitostí o byt č. 262/10 a 264/8,
rozhodla jeho uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu tohoto dodatku.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce

Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
dodatku č. 2 k NS 265/5, 616/2 a nájemní
smlouvy č. 621/5, 609/8, 614/12, 265/13,
623/3 a pověřuje starostku obce k podpisu
těchto nájemních smluv a dodatků.

Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. R. K., bytem XXX, o snížení nájemného za
byt č. XXX, a rozhodla poskytnout slevu ve
výši 10 % z nájmu bytu.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
dohody o slevě z nájemného za byt č. XXX,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a pověřuje starostku obce k podpisu této
dohody.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala návrh
„Pravidel pro užívání bytu a společných částí
a zařízení v bytových domech ve vlastnictví
obce Rudoltice“, jež jsou nedílnou součástí
tohoto usnesení, a rozhodla o jejich
schválení s účinností od 31. 5. 2011.
„Pravidla pro užívání bytu a společných částí
a zařízení v bytových domech ve vlastnictví
obce Rudoltice“ s účinností od 31. 5. 2011
plně nahrazují Domovní řád obce Rudoltice
ve všech bytových domech ve vlastnictví
obce, tj. BD čp. 261-265, 276 a 601-628.
Rada obce Rudoltice v souvislosti se
schválenými „Pravidly pro užívání bytu
a společných částí a zařízení v bytových
domech ve vlastnictví obce Rudoltice“
projednala návrh nového znění nájemní
smlouvy k bytu v lokalitě Zámeček, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla nové znění NS s účinností od
31. 5. 2011 schválit.

3. Rada obce Rudoltice projednala návrh
smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako
objednatelem a DD Ekonom Konzult
Real s.r.o. se sídlem Litomyšl, Tyršova 237,
jako zhotovitelem, jejímž předmětem
je zpracování aktualizací energetických
auditů budov ZŠ a MŠ Rudoltice (čp. 200
a čp. 2), a to dle podmínek konkrétně
vyhlášené XXVIII. výzvy MŽP k podávání
žádostí o poskytnutí podpory v rámci OPŽP
– prioritní osy 3, podoblast podpory 3.2.1.
– Realizace úspor energie – v kombinaci
s podoblastí podpory 3.1.1. – Výstavba
a rekonstrukce zdrojů tepla využívajících
OZE, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
smlouvy o dílo mezi Obcí Rudoltice jako
objednatelem a ing. Alenou Džbánkovou
se sídlem Litomyšl, Dukelská 954, jako
zhotovitelem, jejímž předmětem je
zpracování žádostí o poskytnutí dotace
projektů realizujících výstavbu zdrojů
tepla využívajících OZE a úspory energie
u shora uvedených budov v souladu
s implementačním dokumentem OPŽP
– verze k 27.4.2011 a se Směrnicí MŽP č.
3/2011, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto smluv.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
4. Rada obce Rudoltice projednala návrh
na výpověď smluv či dohod o využití
systému nakládání s komunálním odpadem
stanoveným obcí, a to v souvislosti se
změnou zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty, s účinností od 1. 4. 2011.
Rada obce Rudoltice schvaluje výpověď
následujících smluv ke dni 31. 12. 2011:
Dohody o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem stanoveným obcí
mezi obcí Rudoltice a KONZUM, o. d. v Ústí
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•

•

•

•

•

•

•

•

nad Orlicí, uzavřené dne 10. 1. 2002, ve
znění pozdějších dodatků jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení,
Smlouvy o využití systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním odpadem
č. 6 mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem
a Konzum, o.d. v Ústí nad Orlicí jako
objednatelem, uzavřené dne 6.12.2006, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Smlouvy o využití systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním
opadem č. 4 mezi obcí Rudoltice jako
zhotovitelem a VISION Rudoltice, s.r.o. jako
objednatelem, uzavřené dne 17. 3. 2005,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
Smlouvy o využití systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním opadem
č. 5 mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem
a STAVBY Rudoltice, příspěvková organizace
jako objednatelem, uzavřené dne 17. 3. 2005,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
Smlouvy o využití systému zavedeného
obcí pro nakládání s komunálním opadem
č. 2 mezi obcí Rudoltice jako zhotovitelem
a CAMURRA s.r.o.. jako objednatelem,
uzavřené dne 2. 12. 2004, ve znění
pozdějších dodatků, jež jsou nedílnou
součástí tohoto usnesení,
Dohody o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem stanoveným
obcí mezi obcí Rudoltice a Česká pošta,
s. p., uzavřené dne 17. 12. 2001, ve znění
pozdějších dodatků, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Dohody o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem stanoveným
obcí mezi obcí Rudoltice a Zámecký vrch,
zemědělská společnost s.r.o., uzavřené dne
2. 1. 2002, ve znění pozdějších dodatků, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Dohody o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem stanoveným
obcí mezi obcí Rudoltice a ZŠ a MŠ
Rudoltice, uzavřené dne 1. 1. 2002, ve
znění pozdějších dodatků, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Dohody o využívání systému nakládání
s komunálním odpadem stanoveným obcí
mezi obcí Rudoltice a Janou Havelkovou,
Ostrov 100, uzavřené dne 6. 2. 2002, ve
znění pozdějších dodatků, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce obce
zaslat písemné výpovědi shora uvedených
smluv smluvním partnerům.
Termín realizace: 15. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
5. Rada obce Rudoltice projednala návrh
žádosti o poskytnutí finanční podpory
na hospodaření v lesích podle písmen B
až D Zásad pro poskytování podpor na
hospodaření v lesích z rozpočtu Pardubického
kraje, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a rozhodla její podání schválit.

USNESENÍ RADY OBCE
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této žádosti.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
6. Rada obce Rudoltice projednala žádost
Fondu ohrožených dětí o poskytnutí
finančního příspěvku na letní sbírku, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla poskytnout finanční příspěvek ve
výši 1.000 Kč.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce
zaslat uvedený finanční příspěvek na
bankovní účet FOD.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní
obce
7. Rada obce Rudoltice projednala
žádost Osadního výboru sídliště Zámeček
o materiální pomoc při rozšíření stávajícího
hřišťátka na sídlišti, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a rozhodla žádosti
vyhovět a materiální pomoc při rozšíření
stávajícího hřiště na sídlišti Zámeček dle
žádosti poskytnout.
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti
VISION Rudoltice s.r.o. zajistit splnění
požadavku Osadního výboru sídliště
Zámeček po dohodě s předsedou výboru.
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel
společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
8. Rada obce Rudoltice projednala návrh
na uspořádání příměstského dětského
tábora pod záštitou obce a schvaluje jeho
uspořádání v termínu od 8. do 12. 8. 2011.
Rada obce Rudoltice schvaluje poskytnutí
příspěvku na pořádání příměstského
dětského tábora ve výši 2.000 Kč.
Rada obce Rudoltice pověřuje člena

rady obce p. Daniela Žáčka organizací
příměstského dětského tábora
Zodpovídá: Daniel Žáček, člen rady obce
9. Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. P. H. o bezplatný pronájem p.p.č. 3446/1
a rozhodla o zveřejnění záměru výpůjčky
p.p.č. 3446/1, zapsané na LV č. 10001,
vedeného u KÚ pro PK, KP Ústí nad
Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna.
Rada obce Rudoltice ukládá obecnímu
úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst.
1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
záměr výpůjčky p.p.č. 3446/1, zapsané
na LV č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala žádost
paní M. O. ze dne 20.5.2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a ukládá členům
rady p. Filípkové, p. Žáčkovi zjistit aktuální
stav původní cesty do příštího zasedání rady.
Termín realizace: 13. 6. 2011
Zodpovídá: Žáček, Filípková, členové
rady obce
10. Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o čištění a kontrole komínů
dle NV č. 91/2010 Sb., o podmínkách
požární bezpečnosti při provozu komínů,
kouřovodů a spotřebičů paliva, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla uzavření této smlouvy mezi Obcí
Rudoltice jako objednatelem a p. Pavlem
Elnerem se sídlem Mistrovice 201, jako
poskytovatelem, schválit.

Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 6. 6. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka
obce
11. Rada obce Rudoltice se seznámila
s protokolem o opravě PC účetní obce,
evidovaného na obecním úřadu, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a schválila zakoupení nového PC
s pořizovací cenou do 15 000 Kč.
12. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace jednatele společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. ohledně kalkulace nákladů na
poskytování úklidových služeb v bytových
domech ve vlastnictví obce Rudoltice.
13. Rada obce Rudoltice bere na vědomí
stávající stav domovních ČOV u BD 261-265
a schvaluje provedení údržby těchto zařízení
tak, aby byla funkční.
14. Rada obce Rudoltice projednala
návrh nového ceníku služeb mechanizace
s obsluhou firmy VISON Rudoltice s.r.o.,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla o jeho schválení.
Lenka Bártlová, starostka obce, v. r.
Erika Kohoutová, místostarostka obce, v. r.

Tento dokument je upraven v souladu
se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně
osobních údajů, v platném znění. Členové
Zastupitelstva obce Rudoltice mají právo
v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb.,
o obcích (obecní zřízení) nahlédnout
do zápisu rady obce, který je uložen
v kanceláři starostky obce.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. OZ/10/03/11
1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje
ověřovateli zápisu Miloslava Šrámka
a Mgr. Michala Blaschke a zapisovatelkou
Michaelu Zvárovou.
2. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje
následující program zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Zpráva o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Rudoltice za rok 2010
5) Novela Nařízení vlády č. 37/2003 Sb.
– odměny členů zastupitelstev obcí +
předsedy osadního výboru
6) Dohoda o přistoupení k závazku, Dohoda
o splátkách dluhu (M. F. – Obec Rudoltice)

7) Smlouva o zastavení pohledávek
z pojistného plnění (ČS, a.s. – Obec
Rudoltice)
8) Žádost o poskytnutí příspěvku (DSO
Lanškrounsko)
9) Žádost o poskytnutí dotace na rok 2011
(KONZUM o. d. Ústí nad Orlicí)
10) Kupní smlouva (Státní statek Jeneč,
s. p. v likvidaci – Obec Rudoltice)
11) Smlouva o bezúplatném převodu
nemovitosti (ÚZSVM – Obec Rudoltice)
12) Nabídka pozemkové parcely ke
zpětnému odkupu (ing. P. K.)
13) Žádost o bezúplatný převod pozemku
ve vlastnictví obce (TJ SOKOL
Rudoltice)
14) Žádost o koupi pozemku ve vlastnictví
obce (J. P.)
15) Rozsudek Nejvyššího správního
soudu (STAVBY Rudoltice, přísp.
organizace – Úřad pro ochranu

hospodářské soutěže za účasti VISION
Rudoltice s.r.o.)
16) Rozsudek Krajského soudu v Brně
(VISION Rudoltice s.r.o. – Úřad pro
ochranu hospodářské soutěže)
17) Rozsudek Okresního soudu ve Svitavách
(Obec Rudoltice – O. K.)
18) Ceník stočného s účinností od 1. 4. 2011
19) Kontrolní výbor
20) Přehled závad – bytové hospodářství,
vodohospodářský majetek
21) Stížnosti
22) Různé
23) Diskuse
3. Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo
se Zprávou o výsledku přezkoumání
hospodaření obce Rudoltice za rok 2010,
vydanou Krajským úřadem Pardubického
kraje, jež je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a bere tuto zprávu na vědomí.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
4. Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu
s ust. § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona
o obcích stanoví odměnu za výkon funkce
neuvolněného člena zastupitelstva obce
ve výši 510 Kč měsíčně. Odměna v této výši
bude poskytována ode dne 1. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust.
§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví odměnu za výkon funkce člena rady
obce jako neuvolněného člena zastupitelstva
obce ve výši 1.400 Kč měsíčně. Odměna v této
výši bude poskytována ode dne 1. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice v souladu s ust.
§ 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích
stanoví neuvolněným členům zastupitelstva
odměnu za výkon funkce předsedy výboru
zastupitelstva obce ve výši 1.230 Kč měsíčně
a člena výboru zastupitelstva obce ve výši
1.000 Kč měsíčně. Odměna v této výši bude
poskytována ode dne 1. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice stanoví za
výkon funkce předsedy osadního výboru
zastupitelstva obce, který současně
není členem zastupitelstva, odměnu
ve výši 500 Kč měsíčně. Odměna bude
poskytována ode dne 1. 3. 2011.
5. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh Dohody o přistoupení k závazku
a Dohody o splátkách dluhu mezi obcí
Rudoltice jako věřitelem a M. F. jako dlužníkem.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje
uzavření Dohody o přistoupení k závazku
a Dohody o splátkách dluhu mezi obcí
Rudoltice jako věřitelem a M. F., nar. XXX,
bytem XXX, jako dlužníkem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k podpisu této dohody.
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
6. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh Smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistného plnění č. ZP-P/2669/09/LCD.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje
uzavření Smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistného plnění č. ZP-P/2669/09/LCD
mezi Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním
věřitelem a Obcí Rudoltice jako zástavcem,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je zajištění řádného
a včasného splnění zajištěných pohledávek,
a to veškerých pohledávek na splacení jistiny
úvěru poskytnutého na základě smlouvy
o úvěru č. 2669/09/LCD a přísl. a dále
pohledávky vyplývající z odstoupení od
smlouvy o úvěru č. 2669/09/LCD.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
7. Zastupitelstvo obce Rudoltice se
seznámilo se žádostí DSO Lanškrounsko
o poskytnutí investičního příspěvku svazku
obcí Lanškrounsko ve výši 1 000 000 Kč na

financování cyklostezky Lanškroun – Česká
Třebová v roce 2011 a schválilo poskytnutí
příspěvku DSO Lanškrounsko ve výši
1 000 000 Kč s tím, že investiční příspěvek
bude poskytnut ihned, jakmile bude SFDI
kladně rozhodnuto o poskytnutí dotace
z jeho rozpočtu v roce 2011 na výstavbu
I. etapy cyklostezky Lanškroun – Česká
Třebová, tj. Lanškroun – Rudoltice, a současně
dojde k potvrzení závazků dotčených obcí
cyklostezky Lanškroun – Česká Třebová.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí zastupitelstva žadateli –
Dobrovolnému svazku obcí Lanškrounsko.
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
8. Zastupitelstvo obce Rudoltice se
seznámilo se Smlouvou o poskytování
dotace z rozpočtu obce na úhradu nákladů
souvisejících s provozem prodejny
č. 10-205 Rudoltice ze dne 14. 11. 2006.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo
s vyúčtováním neinvestiční dotace
poskytnuté obchodnímu družstvu KONZUM
o. d. Ústí nad Orlicí za rok 2010
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
žádost obchodního družstva KONZUM,
o.d. Ústí nad Orlicí o poskytnutí dotace
z rozpočtu obce ve výši 100 000 Kč na rok
2011 a na základě přehledu dosažených
tržeb prodejny č. 10-205 Rudoltice v roce
2010 schvaluje poskytnutí neinvestiční
dotace v požadované výši.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
účetní obce vyplatit obchodnímu družstvu
KONZUM, o. d. Ústí nad Orlicí dotaci ve
výši 100 000 Kč v souladu s čl. III Smlouvy
o poskytování dotace z rozpočtu obce na
úhradu nákladů souvisejících s provozem
prodejny č. 10-205 Rudoltice.
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková, účetní
obce
9. Zastupitelstvo obce Rudoltice se
seznámilo se znaleckým posudkem č.
3834-010/11, zpracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, znalcem v oboru ekonomika – ceny
a odhady nemovitostí.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh Kupní smlouvy č. 9/910/11 mezi
Státním statkem Jeneč, s. p. v likvidaci se
sídlem Jeneč, Karlovarská 7, jako prodávajícím
a Obcí Rudoltice jako kupujícím, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je prodej nemovitostí uvedených
v čl. I smlouvy za kupní cenu stanovenou
znaleckým posudkem ve výši 216 240 Kč
a dále úhrada nákladů spojených s uzavřením
této smlouvy ve výši 3 850 Kč, a rozhodla
uzavření této kupní smlouvy schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

10. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitosti č. UZSVM/HSY/144/2011-HSYR
mezi Českou republikou – Úřadem pro
zastupování státu ve věcech majetkových se
sídlem Praha 2, Rašínovo nábř. 390/42, jako
převodcem a Obcí Rudoltice jako nabyvatelem,
jejímž předmětem je bezúplatný převod p.p.č.
849/5 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, a rozhodlo
uzavření této smlouvy o bezúplatném převodu
nemovitosti schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
11. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
nabídku ing. P. K., bytem XXX, týkající se
zpětného odkupu p.p.č. 4245/38 obcí
Rudoltice a rozhodlo předkupního práva,
stanoveného v Kupní smlouvě a dohodě
o věcném předkupním právu ze dne
14. 10. 2008, nevyužít.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
starostce obce sdělit rozhodnutí
zastupitelstva obce současnému vlastníku
p.p.č. 4245/38 – ing. P. K..
Termín realizace: 15. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
12. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
žádost TJ SOKOL Rudoltice o bezúplatný
převod, popř. prodej 800 m2 p.p.č. 4487 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna a schvaluje záměr
daru části p.p.č. 4487 v rozsahu, graficky
znázorněném v příloze 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.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá obecnímu
úřadu zveřejnit ve smyslu ust. § 39 odst. 1 zák.
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve
znění pozdějších předpisů, záměr daru části
p.p.č. 4487 v rozsahu, graficky znázorněném
v příloze 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.
Termín realizace: 18. 3. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
13. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na
vědomí pravomocný rozsudek NSS ze dne
3.2.2011, č. j. 2 Afs 12/2010-88.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo
s právní analýzou a doporučením dalšího
postupu právní zástupkyně obce i příspěvkové
organizace STAVBY Rudoltice ze dne 2.3.2011
k rozsudku NSS ze dne 27.10.2010, č. j. 2 Afs
128/2009-66, který vzalo ZO již dne 16.12.2010
na vědomí a kterým bylo potvrzeno uložení
pokuty Úřadem pro ochranu hospodářské
soutěže příspěvkové organizaci STAVBY
Rudoltice ve výši 100 000 Kč + 1 000 Kč
náklady řízení za porušení zákona o veřejných
zakázkách, a bere na vědomí vzniklou škodu
této společnosti.
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Zastupitelstvo obce Rudoltice vyzývá
tehdejšího odpovědného vedoucího
příspěvkové organizace STAVBY Rudoltice
– p. J. S. k jednání s radou obce o náhradě
škody, způsobené příspěvkové organizaci
zaviněným porušením povinností při plnění
pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti
s ním , a to nejpozději do 15. 4. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá starostce
obce vyzvat pana J. S. k jednání s radou obce.
14. Zastupitelstvo obce Rudoltice po
seznámení s pravomocným rozsudkem KS
Brno ze dne 16. 12. 2010, č. j. 62 Ca 5/2009-55,
a právní analýzou a doporučením dalšího
postupu, zpracovaného právní zástupkyní
obce i společnosti VISION Rudoltice
s.r.o., rozhodlo o vyloučení zastupitele
Miloslava Šrámka z projednávání
a rozhodování této záležitosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na
vědomí pravomocný rozsudek KS Brno ze
dne 16. 12. 2010, č. j. 62 Ca 5/2009-55.
Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo
s právní analýzou a doporučením dalšího
postupu právní zástupkyně obce i VISION
Rudoltice s.r.o. ze dne 2. 3. 2011 k rozsudku KS
Brno ze dne 16. 12. 2010, č. j. 62 Ca 5/2009-55,
kterým bylo potvrzeno uložení pokuty Úřadem
pro ochranu hospodářské soutěže společnosti
VISION Rudoltice s.r.o. ve výši 80 000 Kč +
1 000 Kč náklady řízení za porušení zákona
o veřejných zakázkách, a bere na vědomí
vzniklou škodu této společnosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice vyzývá
tehdejšího jednatele společnosti
– p. M. Š. k jednání s radou obce o náhradě
škody, kterou společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. způsobil porušením své povinnosti
vždy jednat s péčí řádného hospodáře,
a to nejpozději do 31. 3. 2011.
15. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí rozsudek OS Svitavy ze dne
28. 1. 2011, č. j. 5C 165/2009-165, kterým
byla zamítnuta žaloba obce Rudoltice proti
bývalému starostovi O. K., o náhradu škody,
spočívající v kráceném pojistném plnění
při požáru bytového domu čp. 605, do
kterého bylo obcí jako žalobcem podáno
odvolání ke krajskému soudu.
16. Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo
s výpočtem (kalkulací) ceny pro stočné pro rok
2011, zpracovaného účetní obce.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje
s účinností od 1. 4. 2011 stočné ve výši 18 Kč
včetně platného DPH.
17. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na
vědomí odstoupení paní Jitky Šabatové z funkce
člena kontrolního výboru ke dni 3. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice volí
členem kontrolního výboru paní Vlastu
Machačovou.

18. Zastupitelstvo obce Rudoltice se seznámilo
s předloženými závažnými závadami obecního
majetku (bytového fondu a infrastruktury),
jejichž výčet je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a bere na vědomí zvýšené náklady
vzniklé v souvislosti s řešením těchto závad,
které jsou důsledkem nekvalitně provedené
výstavby tohoto majetku.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
zastupitelce a jednatelce společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. p. Ivě Stránské, aby na veřejných
zasedáních zastupitelstva informovala
o vzniklých závadách na obecním majetku
a pravidelně předkládala jejich přehled.
19. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
podané stížnosti a jejich způsob řešení.

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
Č. OZ/26/05/11
1. Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje
ověřovateli zápisu Helenu Filípkovou a Jaroslava
Suchého a zapisovatelkou Michaelu Zvárovou.
2. Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje
následující program zasedání zastupitelstva:
1) Zahájení
2) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3) Schválení programu
4) Elektronizace veřejné správy na
Lanškrounsku (MěÚ Lanškroun)
5) Závěrečný účet obce Rudoltice za rok 2010
6) Náhrada škody (STAVBY Rudoltice, přísp.
organizace; VISION Rudoltice, s.r.o.)
7) Odstoupení od kupních smluv k p.p.č.
4293/19 a 4293/20 (S. K.)
8) Návrh na uzavření dohody o odstoupení od
kupní smlouvy na p.p.č. 4293/22 (M. a R.K.)
9) Obecně závazná vyhláška obce Rudoltice
č. 1/2011 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích
10) Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku (Obec Rudoltice
– ZŠ a MŠ Rudoltice, přísp. organizace)
11) Smlouva o zastavení pohledávek
z pojistného plnění (ČS, a.s. – Obec
Rudoltice)
12) Žádost o koupi části p.p.č. 3451/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna (M. Š.)
13) Žádost o koupi části p.p.č. 3093/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna (H. D.)
14) Dar části p.p.č. 4487 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna
15) Vypořádání majetkoprávních vztahů
místních komunikací – p.p.č. 3206/3, 3206/2
a 3205/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
16) Územní plán Rudoltice
17) Žádost o prominutí místního poplatku
ze psů (P. V.)
18) Žádost o snížení nájemného (R. K.)
19) Stížnosti

20) Různé
21) Diskuse
3. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na
vědomí informace pracovnice Městského
úřadu v Lanškrouně ohledně elektronizace
veřejné správy na Lanškrounsku.
4. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo dle
ust. § 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, v platném
znění, Závěrečný účet obce Rudoltice za rok
2010. Současně byla projednána „Zpráva
o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Rudoltice za rok 2010“ podle zák. č. 420/2004
Sb., o přezkoumání hospodaření územních
samosprávných celků a dobrovolných svazků
obcí ze dne 10. 2. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice schvaluje
celoroční hospodaření obce Rudoltice
a Závěrečný účet obce Rudoltice za rok
2010 včetně zprávy nezávislého auditora
o výsledku přezkoumání hospodaření za rok
2010, a to bez výhrad.
5. Zastupitelstvo obce Rudoltice po
projednání škody ve výši 100 000 Kč, která
byla způsobena příspěvkové organizaci
STAVBY Rudoltice jejím bývalým vedoucím
panem Jaroslavem Suchým zaviněným
porušením povinností při plnění pracovních
úkolů nebo v přímé souvislosti s ním,
rozhodlo o vyloučení zastupitele Jaroslava
Suchého z rozhodování o této záležitosti.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na vědomí
postup Rady obce Rudoltice v působnosti
Valné hromady společnosti VISION Rudoltice
s.r.o. při projednávání náhrady škody vzniklé
společnosti VISION Rudoltice s.r.o. ve výši
80 000 Kč, spočívající v uložení pokuty ÚOHS
za porušení zákona o veřejných zakázkách
rozhodnutím ze dne 17. 3. 2008, č. j. S111/2007/
VZ-11729/2008/540/MČ, a jejího uplatnění
po tehdejším jednateli společnosti VISION
Rudoltice s.r.o. p. Miloslavu Šrámkovi ve výši
75 % vzniklé škody, tj. 60 000 Kč.
6. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh OZV č. 1/2011 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích včetně přílohy č. 1 vyhlášky
a rozhodlo OZV č. 1/2011 k zabezpečení
místních záležitostí veřejného pořádku na
veřejných prostranstvích, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, schválit s účinností
od 15. 6. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
Obecnímu úřadu Rudoltice zveřejnit
OZV č. 1/2011 k zabezpečení místních
záležitostí veřejného pořádku na veřejných
prostranstvích včetně přílohy č. 1 na
elektronické i úřední desce obecního úřadu
nejméně po dobu 15 ti dní.
Termín realizace: 30. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
7. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh Smlouvy o bezúplatném převodu
movitého majetku mezi obcí Rudoltice
jako převodcem a ZŠ a MŠ Rudoltice jako
nabyvatelem, jejímž předmětem je bezúplatný
převod movitých věcí, uvedených v příloze
č. 1 smlouvy, a rozhodlo uzavření Smlouvy
o bezúplatném převodu movitého majetku, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení, schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 30. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
8. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
návrh Smlouvy o zastavení pohledávek
z pojistného plnění č. ZP-P2/2669/09/LCD
mezi Českou spořitelnou, a.s. jako zástavním
věřitelem a Obcí Rudoltice jako zástavcem,
jejímž předmětem je zajištění řádného
a včasného splnění zajištěných pohledávek,
a to veškerých pohledávek na splacení
jistiny úvěru poskytnutého na základě
smlouvy o úvěru č. 2669/09/LCD a přísl.
a dále pohledávky vyplývající z odstoupení
od smlouvy o úvěru č. 2669/09/LCD,
a rozhodlo uzavření Smlouvy o zastavení
pohledávek z pojistného plnění č. ZPP2/2669/09/LCD, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, schválit.
Zastupitelstvo obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 30. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
9. Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo žádost p. M.Š., bytem XXX,
o koupi části p.p.č. 3451/2 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna dle přiloženého zákresu.
který je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodlo schválit záměr prodeje části p.p.č.
3451/2 v rozsahu, graficky znázorněném
v příloze 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.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
obecnímu úřadu zveřejnit v souladu
s ust. § 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
záměr prodeje části p.p.č. 3451/2 v rozsahu,
graficky znázorněném v příloze 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.

Termín realizace: 30. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
10. Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
žádost p. H. D., bytem XXX, o koupi části
p.p.č. 3093/2 v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna
dle přiloženého zákresu. který je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodlo schválit
záměr prodeje části p.p.č. 3093/2 v rozsahu,
graficky znázorněném v příloze 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.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
obecnímu úřadu zveřejnit v souladu s ust.
§ 39 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb., o obcích
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,
záměr prodeje části p.p.č. 3093/2 v rozsahu,
graficky znázorněném v příloze 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.
Termín realizace: 30. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
11. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí zveřejnění záměru daru části
p.p.č. 4487 v k..ú. Rudoltice u Lanškrouna
na fyzické i elektronické úřední desce OÚ
Rudoltice ve dnech 18. 3. 2011 – 4.4.2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice projednalo
žádost TJ SOKOL Rudoltice o bezúplatný
převod 800 m2 p.p.č. 4487 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna a schvaluje uzavření darovací
smlouvy mezi obcí Rudoltice jako dárcem
a TJ SOKOL Rudoltice se sídlem Rudoltice čp.
64, jako obdarovaným, jejímž předmětem
bude bezplatné přenechání obdarovanému
části p.p.č. 4487 v rozsahu, graficky
znázorněném v příloze 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, s tím že
náklady spojené s geodetickým zaměřením
a zápisem do KN hradí obdarovaný.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
starostce obce zajistit ve spolupráci s TJ
SOKOL Rudoltice GP na rozdělení p.p.č. 4487
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna a následně
sepsat a podepsat shora uvedenou darovací
smlouvu.
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce

vypořádání majetkoprávních vztahů místních
komunikací – p.p.č. 3206/3, 3206/2 a 3205/2
a vyslovuje souhlas s jeho pokračováním.
13. Zastupitelstvo obce Rudoltice rozhodlo
o ukončení pořizování změny č. 2 Územního
plánu obce Rudoltice.
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice na základě
zmocnění uvedeného v § 6 odst. 5 písm.
a) stavebního zákona rozhodlo o pořízení
Územního plánu Rudoltice.
2) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje
starostku Lenku Bártlovou pro spolupráci
s pořizovatelem Územního plánu
Rudoltice.
3) Zastupitelstvo obce Rudoltice na
základě zmocnění dle § 6 odst. 6 písm. b)
stavebního zákona schvaluje žádost obce
o pořizování Územního plánu Rudoltice
obecním úřadem s rozšířenou působností
– Městským úřadem Lanškroun.
Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení
nového výběrového řízení na zpracování
projektu Územního plánu Rudoltice.
Zastupitelstvo obce pověřuje společnost
VISION Rudoltice s.r.o. k vypsání nového
výběrového řízení.
14. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere na
vědomí, že dne 1. 1. 2011 vešel v účinnost
zák. č. 280/2009 Sb., daňový řád, kterým
současně došlo ke zrušení zák. č. 337/1992
Sb., o správě daní a poplatků, na nějž je
odkazováno v OZV obce Rudoltice č. 2/2008,
a který již nepřipouští prominutí místního
poplatku na žádost poplatníka, a proto
s ohledem na shora uvedené neschvaluje
prominutí místního poplatku ze psů k žádosti
p. P. V., bytem XXX, ze dne 31. 3. 2011.
Zastupitelstvo obce Rudoltice ukládá
starostce obce sdělit rozhodnutí
zastupitelstva obce žadateli.
Termín realizace: 30. 5. 2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová, starostka obce
15. Zastupitelstvo obce Rudoltice doporučuje
Radě obce Rudoltice postupovat shodně jako
u ostatních žádostí o slevu z nájemného tedy
max. do výše 10%.
16. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
podané stížnosti a jejich způsob řešení.

12. Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí postup jednání obce ve věci

Lenka Bártlová, starostka obce
Erika Kohoutová, místostarostka obce
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