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Léto patřilo prázdninám
Letošní letní prázdniny, které léto připomínaly spíše jen díky kalendáři, jsou již za námi. Slunečných dní bylo opravdu pomálu, i přesto
však věřím, že si zejména děti prázdnin užily, a školní lavice, do kterých 1. září usedly, jim přinesou spoustu zajímavých zážitků.
Titulní foto: Petr Konečný

Jsem přesvědčena, že i prostředí, do
kterého se po prázdninách vrátily,
zpříjemní pobyt nejen žáčkům ve
školních lavicích, nýbrž i předškoláčkům v mateřské školce. Obec po
dohodě s vedením školy provedla
během letních měsíců hned několik
investic do školních budov. Kromě
velké rekonstrukce hromosvodů
proběhla dále v obou školních budovách renovace podlah, a to konkrétně parket v 1. a 2. třídě ZŠ, a dále
výměna linoleí a koberce v šatnách
a hernách v MŠ. Ještě před začátkem
prázdnin došlo rovněž z rozpočtu
obce ke kompletní rekonstrukci

školních šaten a k zakoupení nábytku do mateřské školky. Obec si je
samozřejmě dále plně vědoma dlouhodobě neutěšeného technického
stavu školních budov, a proto kromě
těchto „drobných“ prací podala v polovině srpna letošního roku žádost
o poskytnutí dotace na kompletní rekonstrukci obou objektů, a to
včetně školní jídelny. Projekt počítá
s výměnou oken v budově MŠ a ŠJ
a u obou školních budov s výměnou
střešní krytiny, která je již několik let
doslova v dezolátním stavu, i se zateplením obvodových zdí a obnovou
zdrojů tepla.
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Léto patřilo prázdninám
Abychom však v souvislosti s našimi dětmi
nehovořili jen o materiálních záležitostech,
připomeňme si i akce, které obec pro děti
o letních prázdninách připravila. V druhé polovině července to bylo ve spolupráci s Osadním výborem Zámeček Branně bezpečnostní
odpoledne. Počasí však přálo jen zpočátku.
Nejen pro obyvatele sídliště byla přichystáno
spousta zajímavých aktivit. Pro děti byla připravena skákací trampolína, závod na kolečkových
bruslích či soutěže v jízdě zručnosti na kole. Na
děti a jejich rodiče čekaly také ukázky první pomoci od zkušené zdravotnice a se svými auty
dorazily i posádky dobrovolných hasičů z Lubníku a Lanškrouna. Záhy po zahájení této akce
příslušníky Městské policie Lanškroun bohužel
však poměrně vydatný déšť branně bezpečnostní odpoledne předčasně ukončil.
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PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE

teplé počasí v posledních dnech však během
krátké chvíle vystřídalo prudké ochlazení a déšť.
Naštěstí pro nás se tak stalo až poté, co jsme si
pochutnali na upečených špekáčcích.
Velmi vítanou akcí, a to jak dětmi, tak i rodiči,
byl první ročník Příměstského tábora Rudoltice. Daniel Žáček, který byl radou obce pověřen
organizací této týdenní akce, strávil s dětmi společně s další členkou rady p. Helenou Filípkovou
a předsedkyní kulturní komise p. Zuzanou Parentovou příjemný týden s doslova nabitým programem. Trochu mne však mrzí, že se jej nezúčastnily žádné děti ze sídliště Zámeček. Více informací
k uplynulému příměstskému táboru naleznete
v následujícím samostatném článku.
A jakou nejbližší akci pro děti připravujeme?
Již nyní se mohou děti těšit na mikulášský
zájezd na kouzelný muzikál na ledě POPELKA, který se uskuteční v sobotu 26. listopadu.
Obec tak navazuje na loňský úspěšný, doslova
a do písmene mrazivý zájezd na muzikál MRAZÍK. Protentokrát však pojedeme do nedávno
zrekonstruované haly RONDO (nově nazývané
KAJOT ARÉNY) v Brně.

RADA OBCE RUDOLTICE
ODSOUHLASILA POŘÁDÁNÍ
A PŘÍSPĚVEK NA PŘÍMĚSTSKÝ
TÁBOR.

Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
se bez nároku na jakýkoliv honorář podílejí na
práci s našimi dětmi, ať již ve školním roce či
o prázdninách. Tito lidé věnují našim nejmenším spoustu svého volného času a přispívají tak
i k jejich zdárné výchově, což je dle mého názoru
záslužnou prací hodnou obdivu nás všech.

Na počátku srpna letošního roku se
uskutečnil první Příměstský tábor v Rudolticích. Z počátečních obav se vyvinul
příjemný týden strávený s dětmi. V termínu bylo přihlášeno asi 12 účastníků
z Rudoltic a 6 z Lanškrouna. Toto číslo
se ovšem rozrostlo po propagaci našeho
tábora paní starostkou Lenkou Bártlovou v lanškrounských médiích. V sobotu
před začátkem tábora jsme měli potvrzeno průměrně 22 účastníků na každý
den a 10 na čtvrteční nocování.

V Rudolticích dne 31. srpna 2011
Lenka Bártlová, starostka obce

Náhradou za tuto zmařenou akci bylo pro děti
přichystáno na konci prázdnin Loučení s létem.
Děti si měly možnost zasoutěžit ve zručnosti jízdy na kole, jejíž povinnou výbavou byla samozřejmě i helma, ale měly také společně se svými
rodiči možnost vyzkoušet si poskytnutí první
pomoci člověku, který je v bezvědomí. Paní Jitka Sýkorová, která pracuje pro Český červený
kříž a také bydlí na sídlišti Zámeček, dovedla
opravdu velmi poutavým a zajímavým způsobem popsat a názorně předvést umělé dýchání a masáž srdce na figuríně jménem Bohouš.
Strážníci městské policie umožnili dětem prohlídku služebního vozu, pro děti měli připravené propagační materiály s bezpečností tématikou jako např. pravítka či pexesa. Ještě předtím,
než jsme se vydali k zámecké věži opékat párky,
proběhlo vyhlášení vítězů v soutěži zručnosti
jízdy na kole, a to ve dvou kategoriích. Rekordně nejmladším účastníkem soutěže byl teprve
čtyřletý Adámek Braik, který navíc obdržel cenu
pro nejmladšího účastníka. Počasí tentokrát
přálo po celou dobu akce. Doslova extrémně

Program se nám podařilo sestavit pestrý,
děti si vyzkoušely jízdu na raftu a kánoích
na místním rybníku, míčové hry, lezení
a slaňování, střelbu ze vzduchové pistole
a luku, pěší výlet, nocování pod stanem,
florbal a další aktivity v místní tělocvičně,
která stejně jako družinka byla dobrým útočištěm při nepřízni počasí.
Pro rok 2012 počítáme s opakováním příměstského tábora, neboť byl rodiči i mnohými dětmi přijat s nadšením a program
se dle jejich vyjádření líbil.
Za pomoc děkuji p. Filípkové, Parentové
a starostce Bártlové.
Za organizátory Daniel Žáček

Fota: Petr Konečný, Daniel Žáček

Fota: Helena Filípková, Zuzana Parentová
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KDYŽ ZŮSTÁVÁ ROZUM STÁT

VYÚČTOVÁNÍ NÁJEMNÉHO
A ÚHRAD ZA SLUŽBY SPOJENÉ
S UŽÍVÁNÍM BYTU

ZASTUPITELŮM SE NA SRPNOVÝ JEDNACÍ
STŮL DOSTALA VĚC, KTEROU BEZ KOMENTÁŘE
JEDNODUŠE NELZE PŘEJÍT.

„Podnikové spoření“ bývalého starosty
obce RNDr. Oldřicha Kolomého je věcí nevídanou ve veřejném sektoru zřejmě celé České republiky. Pan Kolomý požádal obec letos
v červnu o vyplacení svého spoření včetně
úroků k 31. 12. 2007 ve výši 2 765 181,67 Kč
a dále žádá příslušenství (úroky) za období
od 1. 1. 2008. Jde již o jeho druhou žádost,
první byla podána před 3 roky – pár dní po
jeho odvolání z funkce starosty obce.

OČ VLASTNĚ JDE?
V červnu r. 1997 tehdejší zastupitelstvo v čele
s panem Kolomým projednalo otázku „Podnikové banky“ pro zaměstnance úřadu a zastupitele a schválilo velmi stručné a neurčité – dle
právního výkladu neplatné usnesení o „základním úroku – sazbě 10 %, prémii 3 % za každých 10 000 Kč, které jsou uloženy po dobu
tří měsíců“ (zřejmě na účtu obce). Po roce a půl
– po komunálních volbách v roce 1998 na základě tohoto usnesení pan starosta Kolomý
v tichosti uzavřel „Smlouvu o podnikovém spoření“, ve které cituje schválené úrokové sazby
a současně uvádí zůstatek svého podnikového
spoření k 30. 11. 1998 ve výši více jak 475 tisíc
Kč, a to včetně úroků a odvedené daně. Současně ve smlouvě uvádí, že na příjem i výběr
vkladů včetně připsaných úroků budou uzavřeny dodatky. Smlouva je na obou stranách
podepsána jím samotným – na straně jedné
za obec jako starostou, na straně druhé za sebe
sama jako soukromou osobou. Tato smlouva
nebyla nikdy schválena zastupitelstvem obce
ani k ní nikdy nebyly uzavřeny žádné dodatky. Žádný jiný zastupitel nebo zaměstnanec
obecního úřadu institutu „podnikové banky“
nikdy nevyužil.
I přestože byl samotný institut podnikové
banky určen pouze pro zaměstnance úřadu
a zastupitele, byly v účetnictví obce pod pojmem „podnikové spoření“ bývalého starosty navíc kromě jeho vkladů dále evidovány
i vklady právnických osob, a to společnosti
CLIPPRO s.r.o. a obchodního družstva KONZUM Ústí nad Orlicí. Zvláště pak půlmilionový vklad soukromé společnosti CLIPPRO
s.r.o., která nemá s obcí uzavřenou žádnou
smlouvu a jejímž jediným společníkem je
právě bývalý starosta, demonstruje někdy
až absurdní poměry, které ve vedení obce
v minulosti panovaly. Od roku 1997 do roku
2007 tak jsou zde evidovány uskutečněné
vklady v celkové výši 2 327 025,10 Kč a v letech 1999 – 2003 dokonce i výběry v částce
193 316,40 Kč. Ani v jednom případě neby-

ly výše uvedené finanční dispozice schváleny zastupiteli, i přestože se týkaly rozpočtu obce, děly se na bankovních účtech obce
a podle jím uzavřené smlouvy se úročily obrovskými úroky.

K ČEMU SE PENÍZE POUŽILY?
Těžko říct. Jakkoli se to totiž může zdát neuvěřitelné, na jedné hromadě peněz spolu
s daněmi od státu, vodným, stočným či místními poplatky od občanů leželo i podnikové
spoření starosty a jeho soukromé firmy, ale
také například i složené kauce ve vlastnictví
nájemníků. Peníze se jednoduše spotřebovaly, velmi rychle a pořád dokola se totiž točily.
Probíhala rozsáhlá bytová výstavba, opakovaně se poskytovaly několikamilionové bezúročné půjčky obecní společnosti VISION,
platily se faktury stavebním firmám, realitní
kanceláři.... Z podnikového spoření, tedy
i z tohoto společného balíku peněz bylo navíc
panem Kolomým, jak uvádím výše, několikrát
soukromě vybíráno, o čemž například svědčí jeho poznámka v účetnictví u 50titisícové
transakce z dubna r. 1999 „převod Robertovi“,
a to opětovně bez toho, aniž by to bylo zastupitelům předloženo ke schválení.

CO NA TO ŘÍKÁ ZÁKON?
Právní úprava v této věci nebyla dle právní
zástupkyně obce do 1. 11. 2009 nijak upravena ani regulována, ze strany ČNB byla
pouze tolerována. Výklad byl takový, že šlo
v podstatě o půjčku poskytnutou zaměstnancem zaměstnavateli. Zastupitelé tedy
na tento velmi nejasný právní vztah po poradě s právní zástupkyní obce pohlíží jako
na půjčku obci (první evidovaný vklad do
spoření je dokonce samotným vkladatelem
označen jako půjčka), která však nebyla nikdy platně schválena, neboť nebyla schválena realizace konkrétních vkladů. Obec tedy
neměla žádnou možnost rozhodnout, zda
tato plnění s ohledem na jejich výši a tedy
i výši závazku v podobě úroků chce přijmout či nikoliv.
Přijetí půjčky – tedy vkladu peněz do rozpočtu obce náleží k rozhodnutí zastupitelstvu obce jako jejímu nejvyššímu orgánu.
Tento požadavek zákona na schválení půjčky zastupiteli je logický, protože jinak by se
mohly na účtu obce objevit půjčky milionů
korun, aniž by o tom zastupitelstvo vědělo.
Naše obec se však i přesto do této situace,
bohužel, dostala.
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CO S NASTALOU SITUACÍ?
Zastupitelé na svém srpnovém zasedání uznali nárok pana Kolomého na výplatu pouze jím
vložených prostředků ve výši 923 708,70 Kč,
a to v právním režimu půjčky neschválené
zastupitelstvem, ale přijaté na účet obce.
Úročení této částky zastupitelé neschválili,
a to z důvodu neschválení konkrétních smluv
o půjčkách, a tedy ani jejich úročení. Vklady
právnických osob CLIPPRO a KONZUM v celkové výši 1 210 000 Kč zastupitelé v rámci
podnikového spoření neakceptovali. Pokud
by tak učinili a současně přistoupili na fakt, že
„Smlouva o podnikovém spoření“ byla platně uzavřena a obec je povinna se držet jejích
ustanovení, byla by nucena k 31. 7. letošního
roku společně s vloženými prostředky bývalému starostovi vyplatit navíc i závratný úrok
v rozmezí 2 200 000 – 3 500 000 Kč. Výše závazku obce plynoucího z podnikového spoření bývalého starosty by se tak k dnešnímu dni
pohybovala od 4 300 000 do 5 600 000 Kč,
což je dle mého názoru naprosto nepřijatelné. Důvodem, proč je celková výše těchto závazků tak rozdílná, je fakt, že bývalý starosta
v průběhu spoření úročení vkladů měnil dle
svého uvážení, aniž by se měnily podmínky
smlouvy o podnikovém spoření.
S ohledem na probíhající a dosud neskončená trestní řízení, která jsou proti
RNDr. O. Kolomému vedena u Okresního
soudu ve Svitavách a ve kterých Obec Rudoltice figuruje v roli poškozeného a uplatňuje náhradu škody přesahující výši vložených prostředků, schválilo zastupitelstvo
zadržení uznané částky do doby jejich
pravomocného skončení. V případě přiznání náhrady škody obci bude proveden
akt započtení v její přiznané výši.

Obec Rudoltice důrazně upozorňuje nájemníky obecních bytů,
že dne 31. 8. 2011 bylo splatné vyúčtování nájemného a úhrad
za služby spojené s užíváním bytu za období do 30. 4. 2011.

Zastupitelům děkuji za jejich zodpovědný
přístup ke všem nestandardním situacím, se
kterými se v naší obci, bohužel, ještě stále
v důsledku minulých let potýkáme.
V Rudolticích dne 1. 9. 2011
Lenka Bártlová, starostka obce

V červnu letošního roku
udeřil blesk do antény
rozhlasového vysílání,
umístěné na střeše
Kulturního domu
v Rudolticích.

CELKOVÁ NEUHRAZENÁ VÝŠE VYÚČTOVÁNÍ ZA OBDOBÍ
7/2008 – 4/2011 JE ALARMUJÍCÍ – K DNEŠNÍMU DNI ČINÍ
TÉMĚŘ 1,5 MILIONU KČ, Z TOHO JE CELÝCH 1,1 MILIONU KČ
ZA POSLEDNÍ VYÚČTOVANÉ OBDOBÍ, TEDY ZA OBDOBÍ
OD 1. 5. 2010 DO 30. 4. 2011!
Během měsíce října budou informace o dlužných částkách předány advokátní
kanceláři k vymáhání, popř. k zahájení řízení o vyklizení bytu, pokud se tak již
nestalo před doručením vyúčtování.
Obec je v této souvislosti nucena upozornit na skutečnost, že vysoké procento
dlužníků již v tuto chvíli není nájemníkem obecního bytu a dlužné částky jsou
předmětem exekuce.
Z DŮVODU ZHORŠENÍ PLATEBNÍ KÁZNĚ NÁJEMNÍKŮ BYLO V UPLYNULÉM OBDOBÍ DÁLE NUTNÉ ZMĚNIT SYSTÉM PŘI UZAVÍRÁNÍ NÁJEMNÍCH SMLUV. Nájemní smlouvy jsou kromě 2leté maximální doby uzavírány
v prvé řadě u nových nájemníků pouze na dobu 6 měsíců pro ověření jejich platební morálky, výjimkou však nejsou ani nájemní smlouvy na dobu 3 měsíců,
např. při uzavření splátkového kalendáře.
V žádném případě nelze očekávat, že se obec svých pohledávek vůči nájemníkům vzdá. Obec je v případě dlužníků pevně rozhodnuta hájit své oprávněné
zájmy i s využitím soudních exekucí jejich osobního majetku, což se také děje.

Při této události došlo k nenávratnému poškození zařízení obecního úřadu – zejména
rozhlasového vysílacího pracoviště, multifunkční tiskárny, telefonní ústředny, switchů, síťových karet apod.
Celková škoda byla vyčíslena na částku
154 299 Kč, pojistné plnění České pojišťovny po odečtení spoluúčasti obce ve výši
20 000 Kč v souladu s pojistnou smlouvou
činilo částku 134 299 Kč.

Mimo jiné i k této problematice se dne 27. 9. 2011 koná schůzka obce s domovními
důvěrníky.
Lenka Bártlová, starostka obce

CENTRÁLNÍ EVIDENCE EXEKUCÍ

ZÁJEM OBCE
Věřím, že srpnové rozhodnutí zastupitelů přijme bývalý starosta pan Kolomý jako rozhodnutí vedení obce, které se v každém případě
snaží hájit její zájmy, a že s ohledem na svou letitou praxi ve veřejné správě pochopí důvody,
které obec k tomuto rozhodnutí vedly.

PŘÍMÝ ÚDER
BLESKU

OBEC RUDOLTICE ZAVÁDÍ V SOUVISLOSTI SE SVÝM BYTOVÝM
FONDEM LUSTRACI V TZV. CENTRÁLNÍ EVIDENCI EXEKUCÍ.
Centrální evidence exekucí je veřejný seznam, který je veden, provozován a spravován Exekutorskou komorou České republiky podle zákonného zmocnění daného ustanovením § 125 zákona č. 120/2001 Sb. (exekuční řád). Lustrace v tomto
registru je zpoplatněna.
Lustrace bude prováděna u žadatelů, kteří jsou po projednání s Osadním výborem
Zámeček radě obce navrhováni k přidělení bytu, a výsledky lustrace budou dalším
podkladem pro rozhodnutí obce, s kým bude uzavřena nájemní smlouva.

VÍTE, ŽE K 31. 8. 2011 JE...

• počet obyvatel 1765
obyvatel na Zámečku
• počet
713 (v bytových domech) a 28
(v rodinných domech), tj. 741

• průměrný věk celkem 34,79 let
• průměrný věk muži 33,7 let
• průměrný věk ženy 35,87 let
přihlášených od 1. 1. 2011
• počet
je 89
• počet odhlášených od 1. 1. je 49
• počet narozených od 1. 1. je 19
• počet zemřelých od 1. 1. je 5?
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KLUB
DŮCHODCŮ
RUDOLTICE

OBECNÍ
KNIHOVNA
Obecní knihovna zahajuje pravidelný
provoz v pondělí 5. 9. 2011. Na školní rok
2011/2012 připravuje pro dětské čtenáře
a dětské návštěvníky knihovny:

Vážení, několik málo slov o činnosti
spolku důchodců.
Klub důchodců Rudoltice byl založen
v listopadu 2001 a měl 7 členů. Setkávali
jsme se na obecním úřadu v hospůdce
„Na dvorku“. Zvali jsme na přednášku
zdravotníky, chovatele a moc hezky nám
vyprávěla o historii Zámečku kastelánka
paní Šerkopová.

• VĚDOMOSTNÍ SOUTĚŽ – „MALÝ DETEKTIV“
– určeno pro žáky 3. – 9. ročníku ZŠ

• VÝTVARNOU SOUTĚŽ – „VYMALUJ OBRÁZEK“
– pro nejmenší děti a pro žáky ZŠ

• LITERÁRNÍ SOUTĚŽ – „MOJE NEJKRÁSNĚJŠÍ POHÁDKA“
– pro žáky 1. – 9. ročníku ZŠ
Informace k soutěžím získají malí čtenáři při návštěvě knihovny.
Výtvarné práce budou vystavovány na nástěnce v chodbě knihovny. Děti ze ZŠ se mohou
zúčastnit všech tří soutěží. Po splnění podmínek čeká na všechny malá odměna.
Na nových webových stránkách Obecní knihovny Rudoltice budou pravidelně uváděny
nové knihy a soubory knih výměnného fondu.
„ČETBA BY SE MĚLA, AČ SI TO V DNEŠNÍ PŘETECHNIZOVANÉ DOBĚ ANI NEUVĚDOMUJEME,
STÁT JEDNOU Z NAŠICH POTŘEB A ZÍSKAT SI OPĚT DŮSTOJNÉ MÍSTO V NAŠEM ŽIVOTĚ.“
Anna Kopecká, knihovnice

STANOVISKO MINISTERSTVA VNITRA
ČESKÉ REPUBLIKY K OBECNĚ ZÁVAZNÉ
VYHLÁŠCE OBCE RUDOLTICE Č. 1/2011
Odbor dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra České republiky se sídlem
v Praze provedl kontrolu Obecně závazné vyhlášky obce Rudoltice č. 1/2011
k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na veřejných prostranstvích,
která nabyla účinnosti dne 15. 6. 2011, a vyslovil s jejím vydáním souhlas.

Nyní členskou základnu tvoří 14 členů,
scházíme se vždy druhou středu v měsíci,
kromě prázdnin. Díky ochotě hostinské
paní Havelkové si můžeme koupit i občerstvení.
2x až 3x do roka pořádáme jednodenní
zájezdy s naučnou tématikou.
V letošním roce jsme 10. května navštívili
Kunštát, Doubravici nad Svitavou a Lysice,
kde jsme si prohlédli krásný zámek, pštrosí
farmu a jeskyni „Blanických rytířů“.
24. srpna jsme navštívili výstavu „Zemědělec“ v Lysé nad Labem. Počasí nám
přálo. Bude-li sloužit zdraví a stačit finance, rádi bychom se podívali na „Veselý kopec“ u Hlinska.

Pokud by kdokoli z důchodců
chtěl rozšířit naše řady, PŘIJĎTE
NA NAŠI SCHŮZI, která se
koná VŽDY DRUHOU STŘEDU
V MĚSÍCI OD 15.00 HOD.
Všichni jste velice vítáni.
V Rudolticích dne 29. 8. 2011
Miroslav Hajnovič
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KLÍČ PRO PREMIÉRA NEČASE
OBEC RUDOLTICE SE PŘIPOJILA K VÝZVĚ SDRUŽENÍ MÍSTNÍCH SAMOSPRÁV ČR A VYJÁDŘILA PODPORU
NÁVRHU NOVÉHO ROZPOČTOVÉHO URČENÍ DANÍ (RUD) FORMOU ZASLÁNÍ PŘILOŽENÉHO DOPISU
PŘEDSEDOVI VLÁDY PETRU NEČASOVI, KTERÝM JEJ ŽÁDÁ O PODPORU NOVELY ZÁKONA RUD.
Teoretický propočet sdílených daňových příjmů a srovnání současného systému rozpočtového určení daní s návrhem Ministerstva
financí ČR pro obec Rudoltice vypadá následovně:


S
DÍLENÉ DAŇOVÉ
PŘÍJMY (tis. Kč)

• Současný systém RUD: 10909
systému RUD
• Návrh
předložený MF ČR: 13960

V
ÝNOS NA JEDNOHO
OBYVATELE (tis. Kč)

• Současný systém RUD: 6.8
systému RUD
• Návrh
předložený MF ČR: 8.7
Ministerstvo financí navrhuje novelu zákona RUD a oproti dosavadnímu stavu tak chce změnit poměr
výplaty daní mezi největšími čtyřmi
městy (Praha, Brno, Plzeň a Ostrava)
a ostatními městy a obcemi, a to na
poměr 3:1.
PRO SROVNÁNÍ:
V současné době je hlavní město
Praha (s více jak 30 tisíc Kč na jednoho obyvatele) a obec Rudoltice
(s 6,8 tisíc Kč na jednoho obyvatele)
v poměru 4,5:1.

Vážený pan
RNDr. Petr Nečas
předseda vlády
Úřad vlády ČR
Nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Vážený pane
ane premi
premiére,
iére,
obracím se na Váss jménem naší obce a pevně
věřím, že jménem i všech
š h jejích
j jí h občanů.
bč ů Říká
se, že pokud někomu věnujete klíč od svého
domova, platí, že jej považujete za blízkého člověka, za někoho, komu se nebojíte svěřit svůj
majetek i bezpečí, neboť jej pokládáte za přítele.
A pokud o něčem prohlásíme, že je to klíčové,
myslíme tím, že je to skutečně stěžejní.
Přijměte proto klíč od naší obce jako pozvání k její návštěvě, ale i jako projev důvěry, že
Vaše vláda myslí skutečně vážně své závazky,
jak je v oblasti financování samospráv přislíbila ve svém Programovém prohlášení, v němž
uvádí, že „cílem vlády je dlouhodobá stabilní
dohoda, která formou zákona stanoví příjmy
obcí tak, aby se snížil současný diskriminační
rozdíl příjmů na obyvatele mezi „nejchudšími“
a „nejbohatšími“ obcemi a aby to odpovídalo situaci ve vyspělých zemích Evropské unie.“
(str. 5 Programového prohlášení vlády).
Tento klíč je rovněž prosbou o podporu změny financování samospráv, jak je Vaší vládě
navrhuje Ministerstvo financí ČR. Žádáme

Vás, abyste se vahou Vaší osoby zasadil o brzké prosazení změny zákona o rozpočtovém
určení daní k dosažení cílů Vaší vlády, jak jsou
shora
citovány
Naše
h
it á z jjejího
jíh prohlášení.
hláš í N
š obec
b
tento návrh zákona podporuje, o čemž si Vás
dovoluji tímto dopisem informovat. Mohla
bych zde vypočítávat, s jakými starostmi se
potýkáme, jak plánujeme rozvíjet naši obec,
jaké investice pro lepší život občanů chceme
uskutečnit a jak je pro nás klíčové tento návrh
zákona prosadit. Namísto toho si jen dovolím
uvést, že jste klíčovou osobou k prosazení
tohoto návrhu. Mimo vlastní pozvání k návštěvě naší obce Vás proto zdvořile žádám
o podporu změn ve financování samospráv
v souladu s prohlášením Vaší vlády.
Ano, považujte, prosím, tento dopis pro naši
obec za skutečně klíčový.
S přáním na viděnou v naší obci Vás zdraví
a symbolický klíč od obce zasílá jménem
všech jejích občanů

V Rudolticích dne 16.9.2011
Lenka Bártlová, starostka obce Rudoltice

SEZNAM PODANÝCH ŽÁDOSTÍ O DOTACE
OBEC RUDOLTICE

• „PROTIPOVODŇOVÁ OPATŘENÍ OBCÍ Třebovice a Rudoltice“
– výstražný systém
– rozpočet projektu naší obce: 1,1 mil. Kč, lze získat až 90% dotaci

• OPRAVA MALÝCH PAMÁTEK Z PROJEKTU DROBNÁ
ARCHITEKTURA LANŠKROUNSKA
– oprava části hřbitovní zdi, vstupní branky a přilehlého schodiště –
dotace DSO Lanškrounska
– rozpočet projektu upravený po konzultaci s památkáři: 172 954 Kč,
již schválena dotace 87.137 Kč

• REKONSTRUKCE BUDOV ZŠ A MŠ RUDOLTICE
– komplexní zateplení budov včetně výměny zdrojů tepla
– rozpočet projektu
budova MŠ: 6,3 mil. Kč, předpokládaná podpora 3,3 mil. Kč
budova ZŠ: 4,3 mil. Kč, předpokládaná podpora 1,8 mil. Kč

SVAZEK OBCÍ LANŠKROUNSKO

• CYKLOSTEZKA LANŠKROUN – RUDOLTICE
Žádost byla podána opětovně v rámci 2. kola vyhlášeného pro r. 2011
– rozpočet projektu: 12,4 mil., lze získat až 65% dotaci

Vítání občánků
Nové občánky naší obce narozené od počátku měsíce března do konce měsíce srpna
letošního roku přivítáme v neděli dne 25. září 2011 od 14.30 hod. na sále Kulturního
domu v Rudolticích.
Rodiče pro své děti obdrží již tradičně drobné dárky a finanční prémii od obce.
Slavnostní akt zachytí na svých fotografiích FOTOATELIER Jiřiny Strakové.
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OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA
OBCE RUDOLTICE Č. 2/2011
O STANOVENÍ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ,
VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU A O STANOVENÍ
SYSTÉMU NAKLÁDÁNÍ SE STAVEBNÍM ODPADEM

ČLÁNEK 4
NAKLÁDÁNÍ
S KOMUNÁLNÍM ODPADEM
1. Pro nakládání s komunálním odpadem,
tj. shromažďování a třídění, jsou určeny
tyto sběrné nádoby a zařízení:
A) KONTEJNER NA SMĚSNÝ
KOMUNÁLNÍ ODPAD

ZASTUPITELSTVO OBCE RUDOLTICE VYDALO DNE 18. 8. 2011 V SOULADU S USTANOVENÍM § 84 ODST. 2 PÍSM. H)
ZÁKONA Č. 128/2000 SB., O OBCÍCH (OBECNÍ ZŘÍZENÍ), VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ, A V SOULADU S USTANOVENÍM
§ 17 ODST. 2 ZÁKONA Č. 185/2001 SB., O ODPADECH A O ZMĚNĚ NĚKTERÝCH DALŠÍCH ZÁKONŮ, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH
PŘEDPISŮ, NÁSLEDUJÍCÍ OBECNĚ ZÁVAZNOU VYHLÁŠKU:

ČLÁNEK 1
PŮSOBNOST VYHLÁŠKY
Tato obecně závazná vyhláška (dále
jen „vyhláška“) stanovuje systém
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu a systému nakládání se
stavebním odpadem na katastrálním
území obce Rudoltice.

ČLÁNEK 2
ZÁVAZNOST VYHLÁŠKY
Tato vyhláška je závazná pro:
a) fyzické osoby, které mají v obci trvalý
pobyt, a pro další fyzické osoby, které se
na území obce zdržují,
b) fyzické osoby, které mají ve vlastnictví
stavbu určenou nebo sloužící k individuální
rekreaci, ve které není hlášena k trvalému
pobytu žádná fyzická osoba.

ČLÁNEK 3
ZÁKLADNÍ POJMY
1. ODPAD
Odpad je každá movitá věc, které se osoba
zbavuje, má v úmyslu se zbavit nebo
povinnost se jí zbavit a přísluší do některé
ze skupin odpadů uvedených v příloze
č. 1 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.
2. NEBEZPEČNÝ ODPAD
Nebezpečný odpad je odpad, který
je uveden v Seznamu nebezpečných
odpadů uvedeném v prováděcím
právním předpise, a jakýkoli odpad
vykazující jednu nebo více nebezpečných

vlastností uvedených v příloze č. 2
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších zákonů.

osobou oprávněnou k podnikání od
jiných subjektů za účelem jejich předání
k dalšímu využití nebo odstranění.

3. KOMUNÁLNÍ ODPAD

9. VÝKUP ODPADŮ

Komunální odpad je veškerý odpad
vznikající na území obce při činnosti
fyzických osob a který je uveden jako
komunální odpad v prováděcím právním
předpisu, s výjimkou odpadů vznikajících
u právnických osob nebo fyzických osob
oprávněných k podnikání.

Výkup odpadů je sběr odpadů
v případě, kdy odpady jsou právnickou
osobou nebo fyzickou osobou
oprávněnou k podnikání vykupovány za
sjednanou cenu.

4. ODPADEM PODOBNÝM
KOMUNÁLNÍMU ODPADU

Úprava odpadů je každá činnost,
která vede ke změně chemických,
biologických nebo fyzikálních vlastností
odpadů (včetně jejich třídění) za účelem
umožnění nebo usnadnění jejich
dopravy, využití, odstraňování nebo za
účelem snížení jejich objemu, případně
snížení jejich nebezpečných vlastností.

Odpadem podobným komunálnímu
odpadu Se rozumí odpad podobného
složení jako komunální odpad vznikající
při nevýrobní činnosti právnických
osob nebo fyzických osob oprávněných
k podnikání.

10. ÚPRAVA ODPADŮ

Slouží k ukládání zbytkového odpadu
po vytřídění využitelných složek
odpadu (smetí, popel, saze, mastné
papíry, biologicky rozložitelný odpad
apod.) Umístění a počet kontejnerů je
uveden v příloze č. 1 a termín svozu je
zveřejněn způsobem v místě obvyklým.
B) ŽLUTÝ KONTEJNER (ZVON)
Slouží k ukládání plastového odpadu
(plastové sáčky, tašky a fólie, kelímky
od jogurtů, tuků a dalších potravin, PET
lahve, plastové obaly od drogistického
zboží, plastové výrobky, polystyrén,
krabice od džusů, mléčných výrobků, vín
apod.). Umístění a počet zvonů je uveden
v příloze č. 1 a termín svozu je zveřejněn
způsobem v místě obvyklým.

Stavební odpad je odpad vznikající při
stavební či demoliční činnosti prováděné
fyzickými osobami.
6. NAKLÁDÁNÍ S ODPADY
Nakládání s odpady je jejich
shromažďování, soustřeďování, sběr,
výkup, třídění, přeprava a doprava,
skladování, úprava, využívání
a odstraňování.
7. SHROMAŽĎOVÁNÍ ODPADŮ
Shromažďování odpadů je
krátkodobé soustřeďování odpadů do
shromažďovacích prostředků v místě
jejich vzniku před dalším nakládáním
s odpady.
8. SBĚR ODPADŮ
Sběr odpadů je soustřeďování odpadů
právnickou osobou nebo fyzickou

Původcem odpadu je právnická osoba,
při jejíž činnosti vznikají odpady, nebo
fyzická osoba oprávněná k podnikání,
při jejíž podnikatelské činnosti vznikají
odpady. Pro komunální odpady
vznikající na území obce, které mají
původ v činnosti fyzických osob, na
něž se nevztahují povinnosti původce,
se za původce odpadů považuje obec.
Obec se stává původcem komunálních
odpadů v okamžiku, kdy fyzická
osoba odloží odpady na místě k tomu
určeném; obec se současně stane
vlastníkem těchto odpadů.
12. OPRÁVNĚNÁ OSOBA
Oprávněná osoba je každá osoba, která
je oprávněná k nakládání s odpady podle
zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech
a o změně některých dalších předpisů
nebo podle zvláštních právních
předpisů.

elektrické nářadí a nástroje (vrtačky,
pily, brusky, páječky, sekačky...), vše
v nedemontovaném stavu.
F) E – BOX
Baterie, akumulátory, herní konzole,
videohry, kalkulačky, myši, dálkové
ovládače, sluchátka, walkmany, MP3,
telefony…, vše v nedemontovaném stavu.

Slouží k ukládání barevného skla, bílý
kontejner (zvon) – slouží k ukládání
čirého skla (lahve od nápojů, velké
skleněné střepy, sklenice, tabulové sklo
apod.). Umístění a počet kontejnerů je
uveden v příloze č. 1 a termín svozu je
zveřejněn způsobem v místě obvyklým.
D) MODRÝ KONTEJNER
Slouží k ukládání papíru (vlnitá
lepenka, hladká lepenka, karton apod.)
Umístění a počet kontejnerů je uveden
v příloze č. 1 a termín svozu je zveřejněn
způsobem v místě obvyklým.
E) E – DOMEK
Slouží ke zpětnému odběru
elektrozařízení (spotřební elektronika
– rádio a televizní přijímače, DVD
a videopřehrávače, věže, magnetofony,
reproduktory…, počítače, monitory,
notebooky, klávesnice, kopírky, faxy,
záznamníky, videokamery, fotoaparáty,
elektrické a elektronické hudební
nástroje, elektr. hračky…); dále velké
domácí spotřebiče (chladničky,
mrazničky, pračky, sušičky, myčky,
el. sporáky, mikrovlnky, odsavače,
el. topidla...) a malé domácí el.
spotřebiče (vysavače, šicí a pletací stroje,
mikrovlnky, kávovary, fritovací hrnce,
topinkovače a ostatní malé spotřebiče),

ČLÁNEK 7
SANKCE
Porušení povinností při nakládání
s komunálním odpadem a stavebním
odpadem bude postihováno podle
obecně závazných právních předpisů1).

G) KOVY
Sběr zajištěn 2x ročně. Místo, doba
a oprávněná osoba jsou zveřejněny
způsobem v místě obvyklém.
h) nebezpečný odpad – tj. olejové
filtry, odpad obsahující rtuť, odpadní
oleje, staré nátěrové hmoty, léky apod.
Sběr je zajištěn 2x ročně. Místo, doba
a oprávněná osoba jsou zveřejněny
způsobem v místě obvyklém.
2. Do nádob uvedených pod písm. a),
b), c) a d) čl. 4 vyhlášky je zakázáno
odkládat nebezpečné složky
komunálního odpadu. Do těchto nádob
dále nelze ukládat odpad vzniklý ze
stavební a demoliční činnosti, kamení
a uhynulá zvířata.

ČLÁNEK 8
POPLATEK ZA SYSTÉM
SHROMAŽĎOVÁNÍ,
SBĚRU, PŘEPRAVY,
TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ
A ODSTRAŇOVÁNÍ
KOMUNÁLNÍHO ODPADU
Je řešen samostatně obecně závaznou
vyhláškou o místním poplatku za
provoz shromažďování, sběru, přepravy,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů (o místním poplatku za odpad).

ČLÁNEK 9
KONTROLNÍ ČINNOST

C) ZELENÝ KONTEJNER (ZVON)

11. PŮVODCEM ODPADU
5. STAVEBNÍ ODPAD
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ČLÁNEK 5
NAKLÁDÁNÍ SE
STAVEBNÍM ODPADEM
Odpad vzniklý při stavební či demoliční
činnosti prováděné fyzickými osobami
bude ukládán do velkoobjemových
kontejnerů oprávněné osoby, které
budou odvezeny na náklady fyzické
osoby (občana) oprávněnou osobou do
zařízení na recyklaci stavebního odpadu
nebo na řízenou skládku.

ČLÁNEK 6
POVINNOSTI FYZICKÝCH
OSOB
Fyzické osoby jsou povinny:
a) předcházet vzniku odpadů, omezovat
jejich množství a nebezpečné vlastnosti,
b) ode dne účinnosti této vyhlášky
komunální odpad odděleně
shromažďovat, třídit a předávat k využití
a odstraňování podle systému, který je
stanoven v čl. 4 vyhlášky,
c) ode dne účinnosti této vyhlášky nakládat
se stavebním odpadem podle systému,
který je stanoven v čl. 5 vyhlášky.

Kontrolu dodržování ustanovení této
obecně závazné vyhlášky provádí
zastupitelstvo obce.

ČLÁNEK 10
ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Zrušuje se Obecně závazná vyhláška Obce
Rudoltice č. 2/2010 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního
odpadu a o stanovení systému nakládání se
stavebním odpadem ze dne 29. 6. 2010.

ČLÁNEK 11
ÚČINNOST
Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým
dnem po dni vyhlášení.
Lenka Bártlová, v.r. starostka obce
Erika Kohoutová, v.r. místostarostka obce

Datum vyvěšení na úřední desce: 22. 8. 2011
Datum sejmutí z úřední desky: 7. 9. 2011
Odkazy:
1) Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve
znění pozdějších předpisů, zákon č. 185/2001
Sb., o odpadech a o změně některých dalších
zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
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získává další možnost, jak získat finančních
prostředky za třídění komunálního odpadu,
a to nejen občany naší obce.
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2) Obec zavádí možnost zpětného odběru
elektrozařízení, a to nově prostřednictvím
E-domku a E-Boxu, které budou v obci po
podpisu smluv se společností ASEKOL s.r.o.
a ELEKTROWIN a.s. nainstalovány. Obec tak

počet

U křižovatky

1

a odpad rozdělovat na odpad od občanů a na
odpad od podnikatelských subjektů. Toto však
obec není schopna zajistit, a proto došlo ke
změně obecně závazné vyhlášky, která již pro
podnikatelské subjekty není závazná.
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Na návsi
(U Konzumu)

počet

4

podnikatelských subjektů, je sazba DPH ve
výši 20 %. Z tohoto důvodu by bylo povinností
obce provádět přesnou evidenci odpadu

SKLO
BAREVNÉ

3

Nové
stanoviště
U hospody
„U Řehořů“

majitel

2

horní konec
obce
horní část
obce u 262
v úrovni
2. sídliště

počet

U mostu

PLAST

1

spádiště

pracovní
název
stanoviště

DPH v 10% výši pouze tehdy, pokud je
likvidován komunální odpad od občanů dané
obce. V případě, že je likvidován odpad od

číslo
stanoviště

1) Podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani
z přidané hodnoty se u likvidace
komunálního odpadu použije snížená sazba

(PŘÍLOHA Č. 1 OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY OBCE RUDOLTICE Č. 1/2011)

SKLO
BÍLÉ

DŮVODY PRO VYDÁNÍ NOVÉ OBECNĚ ZÁVAZNÉ VYHLÁŠKY, UPRAVUJÍCÍ SYSTÉM SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU...
A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍHO ODPADU BYLY HNED DVA:
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počet
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Sídliště – V kopci –
dolní stanoviště
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RUDOLTICKÝ
ZPRAVODAJ
PŘÍLOHA
USNESENÍ RADY OBCE

USNESENÍ RADY OBCE
RUDOLTICE
Č. RO/20/06/11
1. Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Bytový fond
b) Žádost o bezplatný pronájem
pozemku (Zámeček dětem o.s.)
c) Žádost o dlouhodobý pronájem části
p.p.č. 4290 (NOVÝ ZÁMEK s.r.o.)
d) Žádost o podporu
cyklistického závodu Regionem
Orlicka Lanškroun 2011
e) Optimalizace veřejné dopravy
Pardubického kraje
f ) Cyklostezka Lanškroun – Rudoltice
g) Služba SMSinfo a nabídky realizace
www stránek
h) Informace o soudním řízení
– podpojištění BD čp. 605
i) Žádosti o poskytnutí informace dle
zák. č. 106/1999 Sb.
j) Vyplacení fin. částky zákonným
zástupcům dětí, které absolvovaly celý
školní rok 2010/2011 v ZŠ Rudoltice
k) Kultura
l) Správa nemovitostí ve vlastnictví
obce
m) Opravy a údržba majetku
ve vlastnictví obce
2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpověď z nájmu bytu ze dne 30.5.2011
k bytové jednotce č. 603/1, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a ukládá obecnímu úřadu ve spolupráci
se správcem bytového fondu zajištění
nového nájemníka s ohledem na zákonem
stanovenou výpovědní lhůtu.
Zodpovídá: Petra Šustrová, Obecní
úřad Rudoltice
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 604/10 a 603/1,
dodatku č. 1 k NS č. 617/1, 618/13
a 619/11 a dodatku č. 2 k NS č. 613/2,
613/5, 613/6, 613/8 a pověřuje starostku
obce k jejich podpisu.

3) Rada obce Rudoltice projednala
žádost občanského sdružení Zámeček
dětem, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, o bezplatný pronájem
části p.p.č. 4245/1 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna za účelem realizování cílů
sdružení, a vyzývá předsedkyni sdružení
p. Šárku Melšovou k předložení smlouvy
o smlouvě budoucí na projektovou
dokumentaci I. etapy dětského hřiště,
která bude obsahovat předběžnou cenu
projektu, k důvěryhodnému prokázání
dostatečných finančních prostředků
na úhradu projektové dokumentace,
k předložení výčtu dotačních titulů, ze
kterých bude sdružení žádat o dotaci,
a dále výčtu členů sdružení pro kontrolu
jejich bezdlužnosti vůči obci.
4) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace MgA. Kokeše o jeho záměru
provést opravu komunikace – aleje
ve směru od provozovny Kořínek
k zámecké věži a dále o záměru směny
pozemků v okolí zámecké věže.
5) Rada obce Rudoltice projednala
žádost Sportovního klubu policie DUHA
Lanškroun o podporu cyklistického
závodu „Regionem Orlicka Lanškroun
2011“ a rozhodla schválit uzavření
smlouvy o zajištění reklamy mezi obcí
Rudoltice jako zadavatelem reklamy
a Sportovním klubem policie DUHA
Lanškroun, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je jednorázová propagace zadavatele
reklamy při sportovním podniku
cyklistickém závodě mládeže pod
názvem „Regionem Orlicka Lanškroun
2011“ ve dnech 12. – 14.8.2011.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 27.6.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace ohledně optimalizace veřejné
dopravy Pardubického kraje.

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o stavu žádosti o poskytnutí
dotace z programu SFDI ČR –
Podpora výstavby cyklostezek
na dofinancování cyklostezky Lanškroun
– Rudoltice v roce 2011.
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
nabídky realizace www stránek a služby
SMSinfo.
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o průběhu a skončení
soudního řízení, v rámci kterého se
obec Rudoltice domáhala po bývalém
starostovi RNDr. Kolomém zaplacení
částky 481.692 Kč, o kterou bylo
z titulu podpojištění pojišťovnou
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group kráceno
pojistné plnění za vyhořelý bytový
dům čp. 605.
Rada obce Rudoltice s ohledem
na výsledek soudního řízení pověřuje
starostku obce a právní zástupkyni
obce k jednání s pojišťovnou
Kooperativa pojišťovna, a.s.,
Vienna Insurance Group ohledně
kráceného pojistného plnění v případě
pojistné události dne 11.12.2008 –
požáru bytového domu čp. 605
v lokalitě Zámeček.
Termín realizace: 31.7.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
10) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí žádosti o poskytnutí
informace, podané u obce Rudoltice
dle zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném
přístupu k informacím dne 7. a 17.6.2011
p. M.Š.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o žalobě ke správnímu soudu,
podanou dne 15.4.2011 žalobcem
p. M.Š. proti žalovaným obci Rudoltice
a společnosti VISION Rudoltice s.r.o.,
kterou však vzal žalobce dne
10.6.2011 zpět.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE

USNESENÍ RADY OBCE
11) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí seznam žáků, kteří
absolvovali celý školní rok 2010/2011
v ZŠ Rudoltice, zpracovaný ředitelkou ZŠ
a MŠ Rudoltice.
Rada obce Rudoltice schvaluje
vyplacení finanční částky ve výši
5.000 Kč zákonnému zástupci
žáka, uvedeného v seznamu, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
za předpokladu, že ke dni výplaty
této částky nebudou zákonní zástupci
žáka včetně žáka samotného vůči obci
v postavení dlužníka. Nárok na výplatu
částky 5.000 Kč Kč zaniká bez náhrady
i v případě, kdy bude případný dluh
uvedených osob vůči obci uhrazen
po rozhodném dni výplaty této částky,
tj. po 30.6.2011.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní
obce provést kontrolu stanovené
podmínky a v případě jejího splnění
vyplatit finanční částku 5.000 Kč
zákonnému zástupci žáka, uvedeného
ve shora uvedeném seznamu.
Termín realizace: 30.6.2011
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková,
účetní obce
12) Rada obce Rudoltice
projednala návrh programu Rudoltické
pouti 2012 a schvaluje uzavření
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
THE BACKWARDS – Beatles revival
na Rudoltické pouti 2012.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Termín realizace: 27.6.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice schvaluje týmu
BACHADEJ poskytnutí finančního
příspěvku ve výši 250 Kč na divadelní
představení LIJAVEC – ANEB HRA
S OPRAVDOVÝM DEŠTĚM, konané
v pátek dne 10.6.2011 na sále Kulturního
domu v Rudolticích.
Rada obce Rudoltice ukládá účetní obce
vyplatit uvedený finanční příspěvek
p. R.S., bytem XXX.
Termín realizace: 30.6.2011
Zodpovídá: Jaroslava Jašniaková,
účetní obce
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Rada obce Rudoltice projednala
Darovací smlouvu, uzavřenou mezi
společností CAMURRA, spol. s r.o. se
sídlem Praha 10, Na Výsluní 201/13
jako dárcem a obcí Rudoltice jako
obdarovaným, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
poskytnutí 100 ks hygienicky balených
polštářků v celkové hodnotě 10 000 Kč,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice
projednala Darovací smlouvu,
uzavřenou mezi Ing. P.V., Dr., CSc.,
bytem Rudoltice 169 jako dárcem
a obcí Rudoltice jako obdarovaným, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je poskytnutí
finančního daru ve výši 6.000 Kč,
a rozhodla její uzavření schválit.
13) Rada obce Rudoltice projednala
návrh Smlouvy o uzavření budoucí
smlouvy o zřízení věcného břemene
č. IE-12-2002508/VB/2, název projektu:
„Rudoltice, rekonstrukce nn, z TS 606knn, Vdnn“, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a rozhodla její
uzavření mezi Obcí Rudoltice jako
stranou budoucí povinnou z věcného
břemene a ČEZ Distribuce, as. se
sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, zast.
společností BETA CZ Česká Třebová,
s.r.o. se sídlem Česká Třebová, Pod
Březinou 637, jako stranou budoucí
oprávněnou z věcného břemene,
schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení
věcného břemene, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodla její
uzavření mezi Obcí Rudoltice jako
stranou budoucí povinnou z věcných
břemen a společností OMEGA tech s.r.o.
se sídlem Lanškroun, Nádražní 85, jako
stranou budoucí oprávněnou z věcných
břemen, schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu těchto smluv.
Termín realizace: 27.6.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí pana J.J., bytem XXX,
o odprodej části p.p.č. 3150/1,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a vyzývá žadatele
k předložení písemného souhlasného
stanoviska vlastníka st.p.č. 11, p. M.J.,
bytem XXX, s tím, že jej upozorňuje
na nepřiměřené náklady vzhledem
k předpokládané ceně pozemku.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce písemně vyzvat žadatele v souladu
s usnesením rady obce.

kanceláří VIAPROJEKT s.r.o. tak, aby
nedošlo k případné kolizi s trasou
cyklostezky Lanškroun – Rudoltice.

Termín realizace: 27.6.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce

Rada obce Rudoltice opětovně
projednala žádost o zajištění
přístupové cesty k domu čp. 186, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a po zjištění, že přístup k domu je
plně zajištěn komunikací, vedoucí
po p.p.č. 3087/2 a 215 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna ve vlastnictví obce,
považuje žádost za nedůvodnou.

Rada obce Rudoltice se
seznámila s vyjádřením Stavebního
úřadu v Lanškrouně ze dne 3.6.2011
k žádosti obce Rudoltice ze dne 1.6.2011
k umístění rodinného domu ve vztahu
k optickému a metalickému kabelu
O2 na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
společnosti ZV KOVO s.r.o. o zrušení
předkupního práva k p.p.č. 4216/8
a 4216/9, které nabyla od obce Rudoltice
na základě kupních smluv č. 07012008/
OR a 16072008/OR, a rozhodla žádosti
vyhovět a zrušení předkupního
práva obce schválit z důvodu
naplnění podmínek uvedených v čl. VI
shora uvedených kupních smluv.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
nájemníků bytového domu čp. 262,
týkajícího se místa určeného pro
grilování, manipulaci s otevřeným
ohněm a zakládání otevřených ohnišť
na veřejném prostranství v okolí
bytového domu čp. 262, a v souladu
s čl. 4 Obecně závazné vyhlášky obce
Rudoltice č. 1/2011 stanovuje místem,
určeným pro manipulaci s otevřeným
ohněm, zakládání otevřených ohnišť
a grilování a dále místem, kde bude
tolerováno požívání alkoholických
nápojů, na veřejném prostranství v okolí
bytového domu čp. 262,
prostor graficky znázorněný v příloze,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí rady obce
nájemníkům bytového domu čp. 262.
Termín realizace: 27.6.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
14) Rada obce Rudoltice
projednala žádost společnosti ZV
KOVO s.r.o. o souhlas s opravou účelové
komunikace vedoucí k výrobní hale této
společnosti, a to v úseku od výrobní
haly po začátek odstavné plochy, s tím,
že oprava bude plně hrazena žadatelem,
a rozhodla žádosti vyhovět a vyslovit
souhlas s opravou účelové komunikace
za předpokladu, že její rekonstrukce
bude zkonzultována s projekční

Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí rady obce
žadatelce.
Termín realizace: 27.6.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice schvaluje
s účinností od 1.7.2011 nový Ceník
služeb obce Rudoltice, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. J.Ř., bytem XXX, o odstranění ptačích
hnízd z bytového domu čp. 264, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla ptačí hnízda odstranit
po ukončení doby hnízdění.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. L.V. v zastoupení bytového domu čp.
606, o vymalování společných prostor
bytového domu čp. 606, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a konstatuje,
že společné prostory neshledává
běžně opotřebovanými a v případě, že
na žádosti trvají, schvaluje výmalbu
společných prostor domu s tím, že bude
nájemníkům rozúčtováno 50% nákladů.
Rada obce Rudoltice schvaluje
provedení terénních úprav u bytových
domů čp. 625-628 včetně odvodnění.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přípravu kolaudace veřejného osvětlení
v lokalitě Zámeček.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
zvýšené náklady v souvislosti s opravou
hromosvodů na objektech ZŠ a MŠ
Rudoltice.
Rada obce Rudoltice se seznámila
s výsledky výběrového řízení
na částečnou rekonstrukci podlah
ZŠ a MŠ Rudoltice a po jejich
projednání jako nejvhodnější nabídku
schvaluje nabídku firmy Tomáš
Zvoníček, Podlahářství-truhlářství,
Rudoltice čp. 241.

USNESENÍ RADY OBCE
RUDOLTICE
Č. RO/11/07/11
1) Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Bytový fond
Výpovědi z nájmu bytu
Nové nájemní smlouvy
+ dodatky k NS
Návrh Osadního výboru pro BZ
– přidělení bytu žadatelům
Přehled předpisů a plateb
– 6/2011
Přehled právních úkonů
Mgr. Hrubana k 7.7.2011
b) Informace z jednání DSO
Lanškrounsko – cyklostezka
c) Výběrové řízení architekt
na zpracování ÚP Rudoltice
– komise pro otevírání obálek
d) Žádost o vyplacení zaměstnaneckého
spoření (RNDr. O. K.)
e) ZŠ a MŠ Rudoltice
Žádost o navýšení rozpočtu
– oprava a nástřik postýlek
Odměna ředitelky ZŠ a MŠ
Rudoltice
f ) Služba SMSinfo a nabídky realizace
www stránek
g) Žádosti o poskytnutí informace dle
zák. č. 106/1999 Sb.
h) Rozšíření služeb obce o možnost
pořízení elektronických kopií
(skenování)
i) Kultura
Vyúčtování Rudoltické pouti 2011
Návrh na uspořádání posezení
s cimbálovou muzikou (pro občany
staršího věku)
Branně bezpečnostní akce pro děti
na Zámečku
j) Správa nemovitostí ve vlastnictví
obce
Žádost o povolení k parkování
(D.S.)
Žádost o vystavění sušáku
na prádlo (čp. 618, 611)
Souhlas s odprodejem části
p.p.č. 3150/1 (M.J.)
k) Opravy a údržba majetku
ve vlastnictví obce
Smlouva o zhotovení terénních
úprav (GUVEX, s.r.o.)
Smlouva o dílo (Podlahářstvítruhlářství Zvoníček Tomáš)
Cenová nabídka na provedení
projektové dokumentace „Osazení
plynových tepelných čerpadel pro
vytápění ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice“
Jednání se společností ASEKOL
s.r.o. – elektroodpad

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2) Rada obce Rudoltice bere na
vědomí výpověď z nájmu bytu ze
dne 20.6.2011 k BJ č. 621/11, ze dne
27.6.2011 k BJ č. 264/3, ze dne 29.6.2011
k BJ č. 611/13, ze dne 1.7.2011 k BJ
č. 611/4 a 621/9, které 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 schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 616/11, dodatku
č. 1 k NS č. 602/11, 603/2, 610/2, 612/3,
612/6, 613/3, 615/1, 617/10, 623/7,
dodatku č. 2 k NS č. 617/4, 617/5, 617/7,
617/9, 617/11, 617/12, dodatku č. 3 k NS
č. 614/1, 614/11, 614/13, 616/2, 624/8,
dodatku č. 4 k NS č. 619/5 a dodatku
č. 5 k NS č. 607/12.
Rada obce Rudoltice projednala
doporučení Osadního výboru pro bytové
záležitosti ze dne 7.7.2011 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
přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni 7.7.2011,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled předpisů a úhrad nájemného
a služeb spojených s užíváním
nájemních bytů ve vlastnictví obce
za období 06/2011, zpracovaný
správcem bytového fondu RK Mouřenín
ke dni 1.7.2011.
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Rozhodnutí ředitele SFDI č. 11/2011,
č.j. 359/SFDI/2220/3895/2011 ze dne
30.6.2011.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Pravidla pro poskytování příspěvků
na výstavbu a údržbu cyklistických
stezek pro rok 2011 – 2. kolo.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE

USNESENÍ RADY OBCE
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace starostky obce o jednání
DSO Lanškrounsko dne 29.6.2011,
zejména informace o poskytnutí
příspěvku Lanškrounska z projektu
Drobná architektura Lanškrounska 2011
a o schválení podání žádosti
o poskytnutí dotace z programu SFDI
ČR – Podpora výstavby cyklostezek
na dofinancování cyklostezky Lanškroun
– Rudoltice v roce 2011 – 2. kolo.
Rada obce Rudoltice pověřuje
v souvislosti se schváleným
příspěvkem z projektu Drobná
architektura Lanškrounska 2011
společnost VISION Rudoltice s.r.o.
vyhlášením výběrového řízení na výběr
firmy, která provede rekonstrukci
hřbitovní zdi a přilehlého schodiště dle
zpracovaného projektu a rozpočtu.
4) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí vyhlášení výběrového řízení
na zpracování ÚP Rudoltice v souladu
s usnesením Zastupitelstva obce
Rudoltice a pro tyto účely schvaluje
komisi pro otevírání obálek
v následujícím složení:
Předseda komise: Ing. Jan Tejkl
Členové komise: Michal Řeháček,
Daniel Žáček, Jiří Just.
5) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
žádost o vyplacení zaměstnaneckého
spoření, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, podanou dne 28.6.2011
RNDr. O.K., a pověřuje starostku obce
k zajištění právního stanoviska právní
zástupkyně obce.
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
žádost ZŠ a MŠ Rudoltice o navýšení
rozpočtu v roce 2011 v souvislosti
s opravou a nástřikem postýlek
v MŠ, s tím, že bude zjištěna aktuální
cena oprav a následně bude o žádosti
rozhodnuto.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
dokument „Podklady pro poskytování
odměn ředitelům“, zpracovaný Mgr.
Lenkou Havlenovou, ředitelkou ZŠ a MŠ
Rudoltice ke dni 30.6.2011, a odkládá
projednání bodu do doby předložení
informací ředitelkou ZŠ a MŠ o objemu
finančních prostředků, které má ZŠ a MŠ
Rudoltice pro tyto účely k dispozici,
a objemu již přidělených odměn
zaměstnancům ZŠ a MŠ Rudoltice
v r. 2011.
7) Rada obce Rudoltice
projednala nabídky realizace www
stránek obce Rudoltice včetně
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auditu stávajících www stránek obce
a rozhodla schválit nabídku společnosti
SecurityNet.cz, s.r.o. se sídlem Žamberk,
U Velorexu 1301, IČ: 27501418, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce zajištěním realizace nových www
stránek obce Rudoltice dle nabídky
společnosti SecurityNet.cz s.r.o.
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
žádost o poskytnutí informace, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
podanou u obce Rudoltice dle zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím dne 27.6.2011 p. J.Ř.,
bytem XXX.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
poskytnutí požadovaných informací
v zákonem stanovené lhůtě.
9) Rada obce Rudoltice schvaluje
rozšíření Ceníku služeb obce Rudoltice
i Ceníku služeb a úkonů poskytovaných
obcí Rudoltice na základě zák.
č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu
k informacím o možnost pořízení
elektronických kopií (skenování) formátu
A4 v ceně 2 Kč/ks bez DPH.
Rada obce Rudoltice ukládá
starostce obce provedení aktualizací
shora uvedených ceníků služeb obce.
Termín realizace: 15.7.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
10) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí vyúčtování Rudoltické pouti
2011, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
na uspořádání posezení s cimbálovou
muzikou Valášek z Kozlovic pro
posluchače každého věku a schvaluje
jeho uspořádání dne 15.10.2011.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce organizací tohoto posezení.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
na konání branně bezpečnostní akce pro
děti v lokalitě Zámeček, a schvaluje její
uspořádání dne 20.7.2011.
Rada obce Rudoltice pověřuje člena
rady obce Daniela Žáčka organizací této
akce ve spolupráci s Osadním výborem
Zámeček.
11) Rada obce Rudoltice
projednala žádost p. D.S., bytem XXX,
o povolení k parkování nákladního
vozidla a návěsu na p.p.č. 3184/4

v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla žádosti vyhovět a parkování
nákladního vozidla RZ 4E30487
a návěsu 3E32327 na p.p.č. 3184/4
v části graficky znázorněné v žádosti
povolit..
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí rady obce
žadateli.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
bytových domů čp. 618 a 611
o vybudování pevného venkovního
sušáku na prádlo a rozhodla pro
budování sušáků na prádlo
u bytových domů v lokalitě Zámeček
stanovit následující pravidla:
Obec Rudoltice povoluje pouze
sušáky odstranitelné, a to buď
kruhové – skládací nebo ve tvaru
„T“. Sušák ve tvaru „T“ bude do země
ukotven tak, že v betonové patce bude
umístěna trubka většího průměru,
do níž bude vlastní sušák zasunut.
O stanovišti sušáku rozhodne vždy
obec. Podmínkou pro umístění sušáku
tvaru „T“ je, že si každý konkrétní
bytový dům, který se pro toto řešení
rozhodne, zajistí v okolí sušáku údržbu
zeleně vlastními silami. V případě,
že tomu tak nebude, bude sušák
odstraněn.
Finální tvar, barva a umístění musí
být vždy předem konzultováno
a schváleno obcí.
Rada obce Rudoltice se opakovaně
seznámila se žádostí pana J.J., bytem
XXX, o odprodej části p.p.č. 3150/1, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení,
a dále s písemným souhlasným
stanoviskem vlastníka přilehlé st.p.č. 11,
p. M.J., bytem XXX, a doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice zveřejnit
záměr prodeje části p.p.č. 3150/1
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna, graficky
znázorněné v žádosti.
12) Rada obce Rudoltice
projednala návrh smlouvy o zhotovení
terénních úprav mezi obcí Rudoltice
a společností GUVEX, s.r.o. se sídlem
Dukelská 1011, Lanškroun, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a jejímž předmětem je uložení
zeminy a provedení terénních
úprav na pozemkových parcelách
ve vlastnictví obce Rudoltice,
uvedených v čl. I této smlouvy
na náklady společnosti GUVEX s.r.o.,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.

Rada obce Rudoltice projednala návrh
smlouvy o dílo mezi Podlahařství –
truhlářství Zvoníček Tomáš se sídlem
Rudoltice 241, jako zhotovitelem,
a obcí Rudoltice jako objednatelem,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jejímž předmětem je
provedení podlahářských prací
v budovách ZŠ a MŠ Rudoltice
v rozsahu uvedeném v cenovém
rozpočtu, který tvoří nedílnou součást
této smlouvy, a rozhodla její uzavření
schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
Rada obce Rudoltice projednala
cenovou nabídku Martina Hlaváčka se
sídlem Bezděkov 1344, Česká
Třebová na zpracování projektové
dokumentace pro podání žádosti
v programu SFŽP – „Osazení plynových
tepelných čerpadel pro vytápění
ZŠ, MŠ a ŠJ Rudoltice, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla s touto cenovou nabídkou
vyslovit souhlas.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce vyzvat Martina Hlaváčka se
sídlem Bezděkov 1344, Česká Třebová
k vypracování návrhu dodatku
smlouvy o dílo.
Termín realizace: 15.7.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala cenové
nabídky na provedení terénních
úprav pro hřiště v lokalitě Zámeček,
drenáží a terénních úprav u bytových
domů o 4 bytových jednotkách
v lokalitě Zámeček, předložené
jednatelem společnosti VISION
Rudoltice s.r.o., a jako nejvhodnější
cenové nabídky schvaluje nabídky
firmy RYDO, spol. s r.o. se sídlem Česká
Třebová, Topolová 2079.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
na umístění E-domku a 2x E-boxu
společnosti ASEKOL a schválila záměr
jejich umístění v obci s tím, že
na příštím zasedání budou předloženy
ke schválení: smlouva o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení,
smlouva o výpůjčce přístřešku
na zpětný odběr elektrozařízení
a smlouva o výpůjčce sběrné nádoby
E-boxu.
Rada obce Rudoltice pověřuje
místostarostku obce přípravou návrhů
shora uvedených smluv.

USNESENÍ RADY OBCE
RUDOLTICE
Č. RO/25/07/11
1) Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Bytový fond
Dohoda o ukončení nájmu
Nové nájemní smlouvy
Návrh Osadního výboru pro BZ
– přidělení bytu žadatelům
b) Výsledky výběrového řízení
na zpracování ÚP Rudoltice
c) ZŠ a MŠ Rudoltice
Odměna ředitelky ZŠ a MŠ
Rudoltice
Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku – ZŠ a MŠ
d) Smlouva o dílo na vytvoření webové
aplikace obce Rudoltice
(SecurityNet.cz)
e) Dohoda o úhradě neinv. nákladů
na základní školní docházku (Město
Lanškroun)
f ) OZV obce Rudoltice č. 2/2011
g) Kultura
Loučení s létem = Branně
bezpečnostní odpoledne pro děti
na Zámečku
h) Správa nemovitostí
ve vlastnictví obce
Nabídka zpětného odkupu
p.p.č. 4293/21 (J.D.)
i) Opravy a údržba majetku
ve vlastnictví obce
Pojistná událost – přímý úder
blesku
Žádost o souhlas s provedením
stavebních úprav v bytě 265/8 (J. R.)
Smlouvy o dílo – terénní úpravy
a drenáže u 4bytovek + terénní
úpravy hřiště

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

2) Rada obce Rudoltice
projednala návrh dohody o ukončení
nájmu k bytu č. 261/14 mezi obcí
Rudoltice jako pronajímatelem a p. R.K.,
Rudoltice XXX, jako nájemcem, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této dohody.
Rada obce Rudoltice schvaluje uzavření
nájemní smlouvy č. 621/11, 622/9
a 614/1 a pověřuje starostku obce
k jejich podpisu.
Rada obce Rudoltice projednala
doporučení Osadního výboru pro
bytové záležitosti ze dne 21.7.2011

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
3) Rada obce Rudoltice
projednala vyhodnocení nabídek
uchazečů ve veřejné zakázce malého
rozsahu „Vypracování Územního plánu
Rudoltice“, zpracované hodnotící komisí
dne 14.7.2011, a jako nejvhodnější
nabídku schvaluje nabídku ing. arch.
Petra Kuldy – TIPOS, se sídlem Ústí nad
Orlicí, Husova 888, IČ: 188 37 930,
ve výši 375.984,- Kč.
4) Rada obce Rudoltice po seznámení
s informací účetní ZŠ a MŠ Rudoltice
a dále s podklady pro poskytování
odměn ředitelům, zpracovaných
Mgr. Lenkou Havlenovou, ředitelkou
ZŠ a MŠ Rudoltice ke dni 30.6.2011,
schvaluje mimořádnou odměnu pro
ředitelku příspěvkové organizace
ZŠ a MŠ Rudoltice – Mgr. Lenku
Havlenovou ve výši XXX Kč, která bude
vyplacena z finančních prostředků ZŠ
a MŠ Rudoltice.
Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem smlouvy o bezúplatném
převodu movitého majetku mezi
obcí Rudoltice jako převodcem
a příspěvkovou organizací Základní
školou a mateřskou školou Rudoltice
jako nabyvatelem, jehož předmětem
je bezúplatný převod movitých věcí,
uvedených v příloze č. 1 smlouvy,
do výlučného vlastnictví nabyvatele,
a doporučuje Zastupitelstvu obce
Rudoltice uzavření smlouvy
schválit.
5) Rada obce Rudoltice projednala
návrh smlouvy o dílo mezi společností
SecurityNet.cz s.r.o. se sídlem Žamberk,
U Velorexu 1301, jako dodavatelem,
a obcí Rudoltice jako objednatelem, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je vytvoření
webové aplikace obce Rudoltice při
ceně za dílo ve výši 35 800 Kč bez DPH,
a rozhodla její uzavření
schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA
OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE

USNESENÍ RADY OBCE
6) Rada obce Rudoltice se
seznámila s návrhem dohody o úhradě
neinvestičních nákladů na základní
školní docházku žáků a ukládá starostce
obce získat od Města Lanškroun další
podrobnosti ke kalkulaci neinvestičních
nákladů připadajících na úhradu
nákladů spojených s plněním povinné
školní docházky žáků za období
od 1.1. do 30.6.2011.
7) Rada obce Rudoltice se
seznámila s návrhem Obecně závazné
vyhlášky obce Rudoltice č. 2/2011
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
a o stanovení systému nakládání se
stavebním odpadem, včetně přílohy
č. 1 této vyhlášky, a doporučuje
Zastupitelstvu obce Rudoltice OZV obce
Rudoltice č. 2/2011 schválit.
8) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
informace o branně bezpečnostní
akci pro děti v lokalitě Zámeček dne
20.7.2011 a schvaluje její opakování při
„Loučení s létem“ dne 27.8.2011.
Rada obce Rudoltice
pověřuje člena rady obce
Daniela Žáčka organizací této akce
ve spolupráci s Osadním výborem
Zámeček.
9) Rada obce Rudoltice se
seznámila s nabídkou zpětného
odkupu p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, podanou dne 13.7.2011
p. J.D., bytem XXX, v souladu s Kupní
smlouvou a smlouvou o věcném
předkupním právu ze dne 1.7.2010,
a doporučuje Zastupitelstvu obce
Rudoltice předkupního práva nevyužít.
10) Rada obce Rudoltice bere na
vědomí informace o pojistné události
– přímém úderu blesku do antény
rozhlasového vysílání na budově
KD Rudoltice dne 22.6.2011,
která byla Českou pojišťovnou
zaregistrována pod č. 3864749
s předběžně vyčíslenou škodou
ve výši 160 000 Kč.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. J.R., bytem Rudoltice XXX ze dne
26.5.2011 o povolení stavební úpravy
bytu 265/8, 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.
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Termín realizace: 5.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
smlouvy o dílo, uzavřené mezi
společností VISION Rudoltice s.r.o. jako
objednatelem a společností RYDO s.r.o.
se sídlem Česká Třebová, Topolová 2079,
jako zhotovitelem, jejichž
předmětem jsou terénní úpravy
u 4bytových domů včetně provedení
drenáže a terénní úpravy hřiště, vše
v lokalitě Zámeček.

USNESENÍ RADY OBCE
RUDOLTICE
Č. RO/08/08/11
1) Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Bytový fond
Výpovědi z nájmu bytu
Dodatek ke smlouvě
o zprostředkování pronájmu bytu
(RK MOZAIKA s.r.o.)
Podnět na zahájení řízení o způsobilost k právním úkonům – F.K.
b) Smlouva o dílo na zpracování ÚP
Rudoltice (ing. arch. Petr Kulda
– TIPOS)
c) Dohoda o započtení pohledávek
a závazků (VISION Rudoltice s.r.o.)
d) Dohoda o úhradě neinv. nákladů
na základní školní docházku (Město
Lanškroun)
e) IREDO – 1. návrh autobusových
jízdních řádů 2011/2012
f ) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice
č. 5/2011
g) Kultura
Mikulášský zájezd – muzikál na ledě
Popelka
h) Správa nemovitostí
ve vlastnictví obce
Smlouva o výpůjčce p.p.č. 3446/1
(P.H.)
Oplocení p.p.č. 4215, sousedící
s p.p.č. 4214 ve vlastnictví obce
(T.T.)
i) Opravy a údržba majetku
ve vlastnictví obce
Pojistná událost – poškození sloupu
veřejného osvětlení
Cenová nabídka a Smlouva o dílo
– zpracování projektové
dokumentace stavby „Terénní
úpravy a svedení povrchových
a podzemních vod z části
p.p.č. 4245/1 do dešťové
kanalizace“(V.N.)
j) Různé

•
•
•

•
•
•
•
•

2) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
výpověď z nájmu bytu ze dne 29.7.2011
k BJ č. 263/12, ze dne 1.8.2011
k BJ č. 602/5 a ze dne 8.8.2011 k BJ
č. 624/10, které 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 návrh
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. 263/12,
rozhodla jeho uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu tohoto dodatku.
Termín realizace: 14.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice schvaluje
podání podnětu na zahájení řízení
o způsobilost k právním úkonům
p. F.K., nar. XXX, trvale bytem XXX, a to
k Okresnímu soudu v Ústí nad Orlicí.
3) Rada obce Rudoltice
projednala návrh smlouvy o dílo mezi
obcí Rudoltice jako objednatelem
a Ing. arch. Petrem Kuldou – TIPOS, se
sídlem Ústí nad Orlicí, Husova 888, jako
zhotovitelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
zhotovení Územního plánu Rudoltice,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy.
4) Rada obce Rudoltice
projednala návrh Dohody o započtení
pohledávek a závazků mezi společností
VISION Rudoltice s.r.o. a Obcí Rudoltice,
jež je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je započtení
vzájemných pohledávek a závazků
ve výši 36 000 Kč.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této dohody.
5) Rada obce Rudoltice se
seznámila s kalkulací neinvestičních

nákladů připadajících na úhradu
nákladů spojených s plněním povinné
školní docházky žáků v základních
školách v Lanškrouně za období let
2009 – 2011.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
dohody o úhradě neinvestičních
nákladů na základní školní docházku
žáků mezi Městem Lanškroun jakožto
příjemcem a obcí Rudoltice jakožto
plátcem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je závazek obce Rudoltice uhradit
Městu Lanškroun částku 212.004,- Kč
(4.077,- Kč/žák) za 52 žáků s trvalým
pobytem v obci Rudoltice, kteří plnili
povinnou školní docházku v období
od 1.9. do 31.12.2010 v základních
školách v Lanškrouně, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této dohody.
6) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
1. návrh autobusových jízdních řádů
2011/2012, zejména linek č. 911 a 890,
bezprostředně se dotýkajících obce
Rudoltice.
7) Rada obce Rudoltice projednala
na základě pravomoci svěřené
ZO Rozpočtové opatření Obce
Rudoltice č. 5/2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je rekonstrukce OÚ,
přesun peněz z odpočtu DPH a nákup
pozemků od Státního statku Jeneč,
a rozhodla rozpočtové opatření schválit.
8) Rada obce Rudoltice
projednala návrh na uspořádání
mikulášského zájezdu pro děti
na muzikál na ledě Popelka a schvaluje
jeho uspořádání v sobotu dne
26.11. 2011 na představení muzikálu
v hale RONDO v Brně.
Rada obce Rudoltice schvaluje
příspěvek na vstupné pro děti ve věku
od 6ti do 15ti let, které mají trvalé
bydliště v obci Rudoltice, a to ve výši
190,- Kč/osobu. Obec Rudoltice
hradí náklady spojené s autobusovou
dopravou a případným pedagogickým
dozorem.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce organizací zájezdu.
9) Rada obce Rudoltice bere na
vědomí zveřejnění záměru výpůjčky
p.p.č. 3446/1 na úřední desce Obecního
úřadu Rudoltice ve dnech 11.7. –
27.7.2011.

Rada obce Rudoltice projednala
návrh Smlouvy o výpůjčce mezi Obcí
Rudoltice jako půjčitelem a P.H., nar.
XXX, bytem XXX, jako vypůjčitelem,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení a jejímž předmětem je
půjčka p.p.č. 3446/1 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna k bezplatnému užívání
vypůjčiteli na dobu neurčitou,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu shora uvedené smlouvy.
Rada obce Rudoltice projednala žádost
p. T.T., bytem XXX ze dne 2.8.2011
o vyjádření ke stavbě plotu
na p.p.č. 4215 a 543/1 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a schválila vydání
souhlasného stanoviska k výstavbě
plotu pod podmínkou dodržení
rozsahu, znázorněného v příloze
žádosti.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce sdělit stanovisko rady obce
žadateli.
10) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí informace o pojistné
události – poškození sloupu veřejného
osvětlení při dopravní nehodě v obci
dne 16.4.2011 na silnici III/31513 v obci
Rudoltice.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Rozhodnutí Odboru dopravy
a silničního hospodářství Městského
úřadu v Lanškrouně čj. MULA
27016/2011 ze dne 27.7.2011, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
nahlášení shora uvedené pojistné
události České podnikatelské
pojišťovně a.s. dne 27.7.2011,
která byla zaevidována pod
č. 0110559015.
Rada obce Rudoltice
projednala cenovou nabídku a návrh
smlouvy o dílo mezi obcí Rudoltice jako
objednatelem a Václavem Netušilem se
sídlem Moravská 2102, Česká Třebová,
jako zhotovitelem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jejímž
předmětem je zpracování projektové
dokumentace stavby „Terénní úpravy
a svedení povrchových a podzemních
vod na části p.p.č. 4245/1 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna“, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu této smlouvy o dílo.

USNESENÍ RADY
OBCE RUDOLTICE
Č. RO/22/08/11
1) Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Bytový fond
nové NS + dodatky k NS
přehled předpisů a plateb –
7/2011
přehled právních úkonů Mgr.
Hrubana ke 14.8.2011
b) Návrh autobusových JŘ – víkendové
spoje, spoje ve svátek
c) Žádost o úpravu autobusových
jízdních řádů 2011/2012 (D.F.)
d) Smlouvy se společností ASEKOL –
zpětný odběr elektrozařízení
e) Žádost o možnost zřízení rozvodů
veřejné telekomunikační sítě
(OMEGAtech s.r.o.)
f ) Nabídka školení kurzů Počítačové
gramotnosti
g) Kultura
Vyúčtování Příměstského
tábora Rudoltice
Žádost o prodloužení provozní
doby při pořádání hudebních
produkcí (V.S.)
Žádost o prominutí místního
poplatku ze vstupného (V.S.)
h) Opravy a údržba majetku
ve vlastnictví obce
Likvidace pojistné události
– poškození sloupu VO dne
16.4.2011
Likvidace pojistné události – přímý
úder blesku dne 22.6.2011
i. Návrh na zakoupení 2
multifunkčních zařízení na OÚ
Rudoltice
Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo
č. 01/2011 – „Provedení projektové
dokumentace stavby Zateplení ZŠ,
MŠ a ŠJ Rudoltice“
Žádost o úpravu parkoviště před
BD čp. 615
Žádost o koupi nových nerezových
hrnců do vývařovny OÚ Rudoltice
i) Různé

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

2) Rada obce Rudoltice schvaluje
uzavření nájemní smlouvy č. 262/10
a dodatků č. 1 k NS č. 602/1, 604/8,
604/13, 605/10, 605/12, 610/6, 612/3,
616/12, 617/13, 621/13, 624/11,
dodatků č. 2 k NS 607/7, 611/1, 611/3,
611/5, 611/7, 611/8, 611/9, 611/10,
611/11, 618/1, 618/5, 618/6, 618/7,
618/9, 618/11, 618/12 a dodatku
č. 3 k NS č. 615/9 a pověřuje starostku
obce k jejich podpisu.
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OBCE
USNESENÍ
RADY OBCE

USNESENÍ RADY OBCE
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled předpisů a úhrad nájemného
a služeb spojených s užíváním
nájemních bytů ve vlastnictví obce
za období 07/2011, zpracovaný
správcem bytového fondu RK Mouřenín
ke dni 22.8.2011.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
přehled právních úkonů Mgr. Jiřího
Hrubana, učiněných v souvislosti
s bytovým fondem obce ke dni
14.8.2011, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
3) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
návrh autobusových jízdních řádů
2011/2012 – víkendové spoje,
svátky, zejména linek č. 911 a 890,
bezprostředně se dotýkajících obce
Rudoltice.
4) Rada obce Rudoltice
projednala návrhy na úpravu
autobusového jízdního řádu linky č. 911
s platností od 11.12.2011, vznesené
paní D.F., a po projednání se společností
OREDO s.r.o.rozhodla
neschválit požadovanou změnu
na spoji č. 16 (přesun z 16:16
na 16:05 hod.)
vyčkat na průzkum mezi rodiči
ohledně případného dalšího spoje
v poledních hodinách, provedený
na školní schůzce s rodiči dne
6.9.2011

•
•

5) Rada obce Rudoltice
projednala návrh Smlouvy o zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4,
Československého exilu 2 062/8,
na straně jedné jako provozovatelem
a Obcí Rudoltice na straně druhé, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je zajištění
zpětného odběru elektrozařízení
ze skupin elektrozařízení dle čl. I
odst. 2 této smlouvy, tj. odebírat
od spotřebitelů použitá elektrozařízení
pocházející z domácností, za účelem
zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení v souladu se zákonem,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o výpůjčce přístřešku
na zpětný odběr elektrozařízení
mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem Praha 4,
Československého exilu 2 062/8,
na straně jedné jako půjčitelem
a Obcí Rudoltice na straně druhé jako
výpůjčitelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem je
zapůjčení jednoho kusu unifikovaného
uzamykatelného přístřešku za účelem
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umožnění odevzdávání použitých
vyřazených elektrozařízení ke zpětnému
odběru na stanovených místech, a to
na dobu určitou 5 let, a rozhodla její
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice projednala návrh
Smlouvy o výpůjčce sběrné nádoby
E-boxu mezi ASEKOL s.r.o. se sídlem
Praha 4, Československého exilu
2 062/8, na straně jedné jako půjčitelem
a Obcí Rudoltice na straně druhé jako
výpůjčitelem, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení a jejímž předmětem
je zapůjčení 1 ks sběrné nádoby –
E-boxu za účelem umožnění odevzdání
použitých drobných vyřazených
elektrozařízení a použitých přenosných
baterií a akumulátorů ke zpětnému
odběru, a to na dobu neurčitou,
a rozhodla její uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce k podpisu shora uvedených
smluv.
Termín realizace: 29.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
6) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí žádost OMEGA tech s.r.o.
o možnost zřízení rozvodů veřejné
telekomunikační sítě v obci, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
nabídku školení počítačové gramotnosti
pro občany obce včetně seniorů.
Rada obce Rudoltice pověřuje starostku
obce projednat s ředitelkou školy
možnost organizace kurzu práce na PC
pro seniory a začátečníky.
Termín realizace: 15.10.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
8) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí vyúčtování Příměstského
tábora Rudoltice, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, konaného
ve dnech 8. – 12.8.2011
Rada obce Rudoltice projednala
žádost p. V.S., provozovatele kavárny
v Novém Zámku u Lanškrouna,
o prodloužení provozní doby při
pořádání hudebních akcí, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení,
a rozhodla žádosti vyhovět pro akci,
konanou dne 26.8.2011 s názvem
OLDIES DISCO – HITY 70. a 80.let,
a schválit konání akce do 01:00 hod.
následujícího dne.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit tuto skutečnost žadateli.
Termín realizace: 23.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí pana V.S. o prominutí místního
poplatku ze vstupného, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a konstatuje,
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. 1/2009, a který
již nepřipouští prominutí místního
poplatku na žádost poplatníka, a proto
s ohledem na shora uvedené nelze
žádosti vyhovět.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit tuto skutečnost žadateli.
Termín realizace: 29.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Sdělení výše pojistného plnění
České podnikatelské pojišťovny, a.s.
Vienna Insurance Group, ohledně
pojistné události ze dne 16.4.2011 –
poškození sloupu VO, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Výpočet pojistného plnění České
pojišťovny, a.s. ohledně pojistné
události ze dne 22.6.2011 – přímý úder
blesku, jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Rada obce Rudoltice projednala otázku
zakoupení 2 multifunkčních
zařízení na Obecní úřad Rudoltice,
kdy v jednom případě došlo
k nenávratnému poškození při
pojistné události (přímý úder blesku)formát A4 barevná multifunkce,
a v druhém případě se jedná o náhradu
za stávající zastaralý kopírovací stroj,
jehož oprava je dle servisní firmy již
nerentabilní – formát A3 černobílá
multifunkce, a schválila vyhlášení
výběrového řízení na jejich zakoupení
a servis.
Rada obce Rudoltice pověřuje
starostku obce vyhlášením výběrového
řízení.
Termín realizace: 29.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce

Rada obce Rudoltice projednala návrh
Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo
č. 01/2011 mezi Obcí Rudoltice jako
objednatelem a Martinem Hlaváčkem
se sídlem Bezděkov 1344, Česká
Třebová jako zhotovitelem, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení
a jehož předmětem je rozšíření,
doplnění a úprava projektové
dokumentace „Zateplení ZŠ,
MŠ a ŠJ Rudoltice“ dle vyhlášeného
programu SFŽP, a rozhodla jeho
uzavření schválit.
Rada obce Rudoltice pověřuje
starostku obce k podpisu tohoto
dodatku.
Termín realizace: 29.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
Rada obce Rudoltice projednala žádost
o úpravu parkoviště před bytovým
domem čp. 615, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení,
a rozhodla žádosti nevyhovět.
Rada obce Rudoltice ukládá
společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
zajistit, aby bylo parkoviště před
bytovým domem čp. 615 uvedeno
do původního stavu na náklady
žadatele.
Termín realizace: 15.9.2011
Zodpovídá: Libor Dostál, VISION
Rudoltice s.r.o.
Rada obce Rudoltice projednala
žádost J.H., Ostrov 100, o koupi 2 kusů
nových nerezových hrnců do vývařovny
OÚ, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a po seznámení
s inventurním soupisem drobného
majetku ve vývařovně OÚ Rudoltice
rozhodla žádosti nevyhovět. Rada obce
Rudoltice rozhodla již neinvestovat
do drobného vybavení vývařovny
OÚ Rudoltice s odůvodněním, že tyto
investice jsou plně v kompetenci
nájemce.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí rady obce
žadatelce.
Termín realizace: 29.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
10) Rada obce Rudoltice schvaluje
pořízení ubrusů na sál KD a pověřuje
místostarostku obce zajištěním
koupě.

USNESENÍ RADY
OBCE RUDOLTICE
Č. RO/05/09/11
1) Rada obce Rudoltice schvaluje
navržený program jednání:
a) Bytový fond
nové NS + dodatky k NS
b) Projednání návrhů autobusových
JŘ v Moravské Třebové
c) Žádost o možnost zřízení rozvodů
veřejné telekomunikační sítě
(OMEGAtech s.r.o.)
d) Žádost o poskytnutí hmotné podpory
(Myslivecké sdružení Rudoltice)
e) Výběrové řízení – zakoupení
2 multifunkčních zařízení na OÚ
Rudoltice
f ) ZŠ a MŠ Rudoltice
Inspekční zpráva České školní
inspekce
g) Kultura
Kalendář obce Rudoltice 2012
Uzávěrka RZ 3/2011
h) ÚP Rudoltice
návrh správce obecních lesů
Zdeňka Papíka ml.
žádosti o změnu ÚP
(Nový Zámek s.r.o.)
i) Správa nemovitostí ve vlastnictví obce
Výpověď smlouvy o nájmu
nebytových prostor
(Stanislav Kern)
Žádost o pronájem komunikace
na p.p.č. 4290 (Nový Zámek s.r.o.)
Žádost o připojení ke kanalizační
a vodovodní síti obce
(Nový Zámek s.r.o.)
Žádost o směnu pozemků
(Nový Zámek s.r.o.)
j) Opravy a údržba majetku
ve vlastnictví obce
Žádost o prodloužení veřejného
osvětlení (Faltusovi, Némethovi)
Pokračování odvodnění +
terénních úprav III. etapy bytové
výstavby (čp. 619-624)
Oprava místních komunikací –
výběrové řízení
k) Různé
Orientační plán obytné zóny
Zámeček

•

•

3) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí společné projednání návrhů
autobusových jízdních řádů 2011/2012
dne 31.8.2011 v Moravské Třebové.
4) Rada obce Rudoltice
projednala žádost společnosti OMEGA
tech s.r.o. o možnost zřízení rozvodů
veřejné telekomunikační sítě v obci ze
dne 19.8.2011, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a vyzývá společnost
OMEGA tech s.r.o. k předložení návrhu
smlouvy o umístění a provozu zařízení.
5) Rada obce Rudoltice
projednala žádost Mysliveckého
sdružení Rudoltice o poskytnutí hmotné
podpory ze dne 1.9.2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a schvaluje
poskytnutí 8 m3 dřeva k výstavbě
mysliveckých zařízení.
Rada obce Rudoltice ukládá předsedovi
Mysliveckého sdružení Rudoltice
doložení využití poskytnutého
dřeva do 31.12.2011.

•
•
•
•

Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí rady obce
žadateli.

•

6) Rada obce Rudoltice
provedla otevření obálek s nabídkami
ve výběrovém řízení veřejné
zakázky malého rozsahu „Nákup
multifunkčních zařízení ve formátu A4
a A3“, zpracovala jejich vyhodnocení
a po projednání jako nejvhodnější
nabídku schvaluje nabídku KTF Servis,
v.o.s. se sídlem Rudoltice čp. 258, IČ:
26001811, jež je kromě protokolu
o otevírání obálek nedílnou součástí
tohoto usnesení.

•
•
•
•
•
•
•

2) Rada obce Rudoltice schvaluje
uzavření nájemní smlouvy č. 611/2
a 617/3 a 624/10 a dodatku č. 1 k NS
č. 605/9, 609/9, 613/4, 616/11, 618/8
a 619/3, dodatku č. 2 k NS č. 612/1,
612/4, 612/9, 612/11 a 615/12
a dodatku č. 4 k NS č. 619/7
a pověřuje starostku obce k jejich
podpisu.

Termín realizace: 12.9.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce

7) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
Inspekční zprávu České školní inspekce,
č.j. ČŠIE-444/11-E ze dne 18.3.2011, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
8) Rada obce Rudoltice
projednala návrh na vydání Kalendáře
obce Rudoltice 2012 a pověřuje
starostku obce zajištěním minimálně tří
nezávazných nabídek.
Rada obce Rudoltice bere na vědomí
termín uzávěrky RZ 3/2011.
9) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
návrhy na změnu ÚP, podané správcem
obecních lesů Zdeňkem Papíkem
a společností Nový Zámek s.r.o., jež jsou
nedílnou součástí tohoto usnesení.
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USNESENÍ RADY OBCE

USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE

10) Rada obce Rudoltice bere na vědomí
smlouvu o nájmu nebytových prostor ze
dne 20.10.2005 a její výpověď podanou
dne 31.8.2011 p. Stanislavem Kernem, jež
jsou nedílnou součástí tohoto usnesení.

Rudoltice u Lanškrouna, a vyzývá
žadatele k předložení návrhu smlouvy
o budoucí směnné smlouvě v souladu se
žádostí ze dne 23.8.2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.

Rada obce Rudoltice projednala žádost
společnosti Nový Zámek s.r.o.
o pronájem komunikace – aleje, ležící
na části p.p.č. 4290 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, a ukládá starostce obce
zajistit znalecký posudek na cenu
obvyklou pronájmu.

Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit společnosti Nový Zámek
s.r.o. stanoviska rady obce k podaným
žádostem ze dne 23.8.2011.

Termín realizace: 19.9.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce

Termín realizace: 12.9.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
11) Rada obce Rudoltice
projednala žádost o prodloužení
veřejného osvětlení ze dne 23.8.2011,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení, a schvaluje zařazení nákladů
na jeho realizaci do rozpočtu obce
na rok 2012 s termínem vlastní
realizace nejpozději do 30.4.2012.
Rada obce Rudoltice ukládá starostce
obce sdělit rozhodnutí rady obce
žadatelům.

Rada obce Rudoltice projednala žádost
společnosti Nový Zámek s.r.o.
o připojení ke kanalizační a vodovodní
síti obce a vedení přípojek
po pozemcích ve vlastnictví obce ze
dne 23.8.2011, jež je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a
vyzývá společnost Nový
Zámek s.r.o. k předložení studie
o předpokládaném objemu
splaškových vod, které budou
vypouštěny do kanalizační sítě,
neschvaluje připojení na dešťovou
kanalizaci,
vyzývá společnost Nový Zámek
s.r.o. k předložení návrhu vedení
vodovodní přípojky po pozemcích
ve vlastnictví obce.

Rada obce Rudoltice se seznámila
s návrhem projektu na odvodnění
+ terénní úpravy III. etapy bytové
výstavby a odkládá rozhodnutí
o realizaci na příští zasedání.

Rada obce Rudoltice se seznámila se
žádostí společnosti Nový Zámek s.r.o.
o směnu částí p.p. č. 4249/2, 4248/2
ve vlastnictví žadatele za části p.p.č. 4290
a 4191 ve vlastnictví obce, vše v k.ú.

Rada obce Rudoltice schvaluje vyhlášení
výběrového řízení na opravu místní
komunikace v obci na II. sídlišti a části
komunikace k OÚ, dle přiloženého
zákresu.

•
•
•

Termín realizace: 12.9.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce

Rada obce Rudoltice pověřuje
společnost VISION Rudoltice s.r.o.
k vypsání výběrového řízení na veřejnou
zakázku malého rozsahu.
12) Rada obce Rudoltice bere
na vědomí návrh orientačního plánu
obytné zóny Zámeček, zpracovaný
firmou RECAL, a souhlasí s jeho
zpracováním v navrhované podobě.
Rada obce Rudoltice schvaluje
umístění směrovek k bytovým domům
v obytné zóně Zámeček na místech
dle přiloženého zákresu a ukládá
společnosti VISION Rudoltice s.r.o.
umístění směrovek zajistit.
Termín realizace: 30.10.2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel
VISION Rudoltice s.r.o.
Rada obce Rudoltice ukládá společnosti
VISION Rudoltice s.r.o. provést
zabezpečení márnice proti vniknutí, tj.
opravu vstupních dveří a okna.
Termín realizace: 15.10.2011
Zodpovídá: Libor Dostál, jednatel
VISION Rudoltice s.r.o.
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/18/08/11
1) Zastupitelstvo obce Rudoltice určuje
ověřovateli zápisu Eriku Kohoutovou
a Miloslava Šrámka a zapisovatelkou
Michaelu Zvárovou.
2) Zastupitelstvo obce Rudoltice
schvaluje následující program zasedání
zastupitelstva:
a) Zahájení
b) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
c) Schválení programu
d) Rozpočtové opatření Obce Rudoltice
č. 4/2011
e) Obecně závazná vyhláška obce
Rudoltice č. 2/2011 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
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využívání a odstraňování komunálního
odpadu a o stanovení systému
nakládání se stavebním odpadem
f ) Žádost o změnu OZV obce Rudoltice
č. 3/2010 (J.Ř.)
g) Smlouva o bezúplatném převodu
movitého majetku (Obec Rudoltice – ZŠ
a MŠ Rudoltice, přísp. organizace)
h) Návrh na uzavření dohody
o odstoupení od kupní smlouvy
na p.p.č. 4293/22 (M. a R.K.)
i) Nabídka zpět. odkupu p.p.č. 4293/21
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J.D.)
j) Prodej části p.p.č. 3451/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
k) Prodej části p.p.č. 3093/2 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna
l) Žádost o odprodej části p.p.č. 3150/1
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna (J.J.)
m. Cyklostezka Rudoltice – Lanškroun

n) Územní plán Rudoltice
o) Podpojištění bytového domu
čp. 605
p) Odstoupení od kupních
smluv k p.p.č. 4293/19 a 4293/20 (S.K.)
q) Podnikové spoření RNDr. O. Kolomého
r) Stížnosti
s) Různé
t) Diskuse
3) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo Rozpočtové opatření Obce
Rudoltice č. 4/2011, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení a jehož
předmětem je navýšení příjmů
o příjmy z reklam a darů na Rudoltickou
pouť, pojistná náhrada a navýšení
výdajů o opravu veřejného rozhlasu
a nákup tiskárny, a rozhodlo rozpočtové
opatření schválit.

4) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo návrh Obecně závazné
vyhlášky obce Rudoltice č. 2/2011
o stanovení systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálního odpadu
a o stanovení systému nakládání se
stavebním odpadem, včetně přílohy
č. 1 této vyhlášky, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, a rozhodlo
Obecně závaznou vyhlášku obce
Rudoltice č. 2/2011 schválit.
5) Zastupitelstvo obce Rudoltice
bere na vědomí žádost paní J.Ř. ze
dne 27.6.2011 o změnu OZV obce
Rudoltice č. 3/2010, o místním poplatku
za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů,
jež je nedílnou součástí tohoto
usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí povinnost obce vydat
z důvodu změny zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, do konce roku
2011 nové OZV, kterými budou v obci
stanovovány místní poplatky.
6) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo návrh smlouvy
o bezúplatném převodu movitého
majetku mezi obcí Rudoltice jako
převodcem a příspěvkovou organizací
Základní školou a mateřskou školou
Rudoltice jako nabyvatelem, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení
a jejímž předmětem je bezúplatný
převod movitých věcí, uvedených
v příloze č. 1 smlouvy, do výlučného
vlastnictví nabyvatele, a rozhodlo
uzavření smlouvy schválit.
7) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo návrh na uzavření dohody
o odstoupení od kupní smlouvy
na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, uzavřenou dne 5.8.2009.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí vyjádření Městského
úřadu v Lanškrouně, Odboru Stavební
úřad ze dne 3.6.2011, č.j. MULA
20780/2011/SU/P, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, týkající se
umístění rodinného domu ve vztahu
k optickému a metalickému kabelu
O2 na p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna.
Zastupitelstvo obce Rudoltice
prohlašuje, že trvá na uzavřené
Kupní smlouvě a smlouvě o věcném
předkupním právu, uzavřené dne
5.8.2009 s právními účinky vkladu

ke dni 18.9.2009, kterou došlo
k prodeji p.p.č. 4293/22 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna manželům M. a R.K.,
bytem XXX, s tím, že i nadále navrhuje
poskytnutí slevy z ceny pozemku, popř.
výměnu pozemku.
8) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo nabídku zpětného
odkupu p.p.č. 4293/21 v k.ú. Rudoltice
u Lanškrouna, podanou dne 13.7.2011
p. J.D., bytem XXX, v souladu s Kupní
smlouvou a smlouvou o věcném
předkupním právu ze dne 1.7.2010,
a rozhodlo předkupního práva nevyužít.
9) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí zveřejnění záměru prodeje
části p.p.č. 3451/2, zapsané na LV
č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice
vyzývá radu obce ke zjištění možnosti
snížení ceny obvyklé stanovené
znaleckým posudkem na pozemky
ve vlastnictví obce.
Zastupitelstvo obce Rudoltice odkládá
rozhodnutí o prodeji části p.p.č. 3451/2
(nově vzniklé p.p.č. 3451/13) do příštího
zasedání zastupitelstva obce.
10) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí zveřejnění záměru prodeje
části p.p.č. 3093/2, zapsané na LV
č. 10001, vedeného u KÚ pro PK, KP
Ústí nad Orlicí pro obec Rudoltice a k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice
schvaluje prodej p.p.č. 3093/18
o výměře 691 m2, vzniklé na základě GP
pro rozdělení pozemku z p.p.č. 3093/2,
zapsané na LV č. 10001 pro obec
Rudoltice a k.ú. Rudoltice u Lanškrouna,
vedeného u Katastrálního úřadu pro PK,
KP Ústí nad Orlicí, a to H.D., trvale bytem
XXX za vzájemně ujednanou kupní
cenu ve výši 51 700 Kč, stanovenou
znaleckým posudkem č. 3903-079/11,
vypracovaného ing. Miloslavem
Ženkou, soudním znalcem z oboru
ekonomika a stavebnictví, se sídlem
Česká Třebová, Moravská 2103.
Náklady spojené s prodejem,
tj. geodetickým zaměřením a zpracováním
znaleckého posudku na stanovení ceny
obvyklé hradí kupující.
Zastupitelstvo obce pověřuje starostku
obce k sepsání a podpisu kupní smlouvy.

11) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo žádost p. J.J., bytem
XXX, o koupi části p.p.č. 3150/1 v k.ú.
Rudoltice u Lanškrouna dle přiloženého
zákresu. který je nedílnou součástí
tohoto usnesení, a rozhodlo
schválit záměr prodeje části
p.p.č. 3150/1 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. 3150/1 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: 26.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
12) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí rozhodnutí Výboru SFDI ze
dne 2.6.2011, kterým byly schváleny
žádosti o příspěvek na výstavbu
a údržbu cyklistických stezek z rozpočtu
SFDI v r. 2011 (v 1. kole), Rozhodnutí
ředitele SFDI č. 11/2011, č.j. 359/
SFDI/2220/3895/2011 ze dne
30.6.2011 a dále Pravidla pro
poskytování příspěvků na výstavbu
a údržbu cyklistických stezek pro rok
2011 – 2. kolo.
Zastupitelstvo obce Rudoltice
bere na vědomí rozhodnutí DSO
Lanškrounsko o podání žádosti
o poskytnutí příspěvku na výstavbu
a údržbu cyklistických stezek
z rozpočtu SFDI v rámci 2. kola r. 2011
v souladu s Rozhodnutím ředitele SFDI č,
11/2011 ze dne 30.6.2011.
13) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí vyhodnocení veřejné zakázky
malého rozsahu „Vypracování Územního
plánu Rudoltice“.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí Smlouvu o dílo č. 2011/4,
uzavřenou mezi Obcí Rudoltice jako
objednatelem a ing. arch. Petrem
Kuldou – TIPOS se sídlem v Ústí
nad Orlicí jako zhotovitelem, jejímž
předmětem je zhotovení ÚP Rudoltice
při pevné smluvní nejvýše přípustné
ceně za dílo ve výši 375 984 Kč.
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USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE
14) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí Rozsudek Krajského soudu
v Hradci Králové – pobočka Pardubice,
č.j. 22 Co 196/2011-204 ze dne
14.6.2011, který je již pravomocný.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí stanovisko pojišťovny
Kooperativa pojišťovna, a.s.
Vienna Insurance Group ze dne
9.8.2011 včetně výpočtu revidované
nové hodnoty bytového domu čp. 605
znaleckým ústavem, jež je nedílnou
součástí tohoto usnesení, s tím,
že na institutu podpojištění v jimi
uplatněné výši trvají.
15) Zastupitelstvo obce Rudoltice
projednalo „Odstoupení 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“, podané p. S.K., bytem
XXX.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí právní stanovisko ve věci
odstoupení od kupních smluv právní
zástupkyně obce Mgr. Jany Zwyrtek
Hamplové ze dne 20.5.2011, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice prohlašuje,
že trvá na uzavřených Kupních smlouvách
a dohodách o zřízení předkupního práva,
uzavřených dne 1.9.2009 s právními
účinky vkladu ke dni 14.9.2009, kterými
došlo k prodeji p.p.č. 4293/19 a 4293/20
v k.ú. Rudoltice u Lanškrouna panu S.K.,
nar. XXX, bytem XXX.
Zastupitelstvo obce ukládá starostce
obce ve spolupráci s právní zástupkyní
obce Mgr. Janou Zwyrtek Hamplovou
sdělit toto stanovisko kupujícímu.

Termín realizace: 26.8.2011
Zodpovídá: Lenka Bártlová,
starostka obce
16) Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí „Smlouvu o podnikovém
spoření“ ze dne 11.12.1998, jež je
nedílnou součástí tohoto usnesení, která
nebyla schválena zastupitelstvem obce,
a dále bere na vědomí skutečnost, že
neexistují žádné písemné dodatky k této
smlouvě.
Zastupitelstvo obce Rudoltice bere
na vědomí přehled finančních transakcí
(vkladů, výběrů), provedených
RNDr. O. Kolomým na účtech obce
a v hotovostní pokladně obce v letech
1997-2003 na základě jím uzavřené
„Smlouvy o podnikovém spoření“ ze dne
11.12.1998, který je nedílnou součástí
tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice
bere na vědomí právní stanovisko
právní zástupkyně obce k výplatě
tzv. podnikového spoření RNDr.
Oldřicha Kolomého ze dne 8.8.2011, jež
je nedílnou součástí tohoto usnesení.
Zastupitelstvo obce Rudoltice uznává
nárok RNDr. Oldřicha Kolomého
na výplatu jím vložených finančních
prostředků na účet obce Rudoltice, popř.
v hotovosti do pokladny v letech 1997 –
2003 v celkové výši 923 708,70 Kč, a to
v právním režimu půjčky neschválené
zastupitelstvem, ale přijaté na účet
obce.
Zastupitelstvo obce Rudoltice
neschvaluje úročení shora uvedených
vkladů, a to z důvodu neschválení
konkrétních smluv o půjčkách, a tedy
ani jejich úročení, zastupitelstvem obce.

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.: 465 323 124
Mob. telefon: 776 023 736
E-mail: bartlova@ow.cz
lenka.bartlova@rudoltice.cz

S ohledem na probíhající a dosud
neskončená trestní řízení, vedená proti
RNDr. O. Kolomému u Okresního soudu
ve Svitavách pod sp. zn. 2T 398/2010
a 2T 103/2010, ve kterých Obec
Rudoltice figuruje v roli poškozeného
a uplatňuje náhradu škody
přesahující výši vložených prostředků,
Zastupitelstvo obce Rudoltice
schvaluje zadržení shora uvedené
uznané částky a odkládá rozhodnutí
o případném uzavření dohody
o narovnání, jejímž předmětem
bude odstranění právní nejistoty
dosavadních právních vztahů
mezi obcí a RNDr. O. Kolomým
a dojednání konečné výše finančních
prostředků, které budou z rozpočtu
obce Rudoltice vyplaceny RNDr. O.
Kolomému na základě jím učiněných
vkladů na účet obce, příp. v hotovosti
do pokladny obce v letech 1997-2003,
a to do doby pravomocného skončení
shora uvedených trestních řízení. V
případě přiznání náhrady škody obci
bude proveden akt započtení ve výši
přiznané náhrady škody.
Zastupitelstvo obce Rudoltice neuznává
nárok RNDr. Oldřicha Kolomého na jím
požadovanou výplatu finančních
prostředků, vložených na účet obce
Rudoltice společností CLIPPRO s.r.o. dne
23.7.2003 ve výši 500 000 Kč a KONZUM
obchodní družstvo v Ústí nad Orlicí dne
2.1.2007 ve výši 710 000 Kč.
17) Zastupitelstvo obce bere na vědomí
podané stížnosti a jejich způsob řešení.
Lenka Bártlová, starostka obce
Erika Kohoutová, místostarostka obce

16

ČÍSLO 3/2011, ZÁŘÍ

ŠKOLSTVÍ V PARDUBICKÉM KRAJI
VRACÍME KE ZDRAVÝM KOŘENŮM

rů, které si žádá pracovní trh. Chceme tu
ekonomicky silné a oborově vyhraněné
střední školy s optimálním technickým
vybavením, kde žáky vyučují kvalitní pedagogové.

Pozitivní změny jsou patrné i ve vašem regionu.
(Pardubice) Naši žáci a studenti podle průzkumů zaostávají za svými vrstevníky

z vyspělých zemí především ve schopnosti uplatnit nabyté vědomosti v praxi.
Důvodů je celá řada. Mimo jiné jsou to roztříštěnost oborů v našem středním
školství či dlouhodobé přehlížení potřeb trhu práce. Za současnými problémy je
třeba vidět také podcenění dopadů nepříznivého demografického vývoje v naší
zemi a klesající úroveň vzdělání ve všeobecně vzdělávacích oborech.

NA SITUACI VE ŠKOLSTVÍ
SE DÍVÁME RACIONÁLNĚ
Současná krajská vláda se do řešení těchto problémů pustila s velkou odpovědností a rozvahou, a to ve spolupráci s řediteli škol, zástupci místních samospráv,
zaměstnavateli a dalšími organizacemi.
Snahou všech optimalizačních kroků je
zlepšit úroveň a kvalitu škol, podpořit
technické školy a učňovské školství, snížit oborovou roztříštěnost škol, dosáhnout úspory provozních nákladů, zlepšit
vybavenost škol učebními pomůckami
a mzdovými úsporami navyšovat platy pedagogů stávajících škol. Po nelehkém období, kdy změnám nebyla nakloněna část
veřejnosti a kdy k racionálnímu pohledu
na věc mnohdy nepomohla ani média,
se ze škol ozývají první pozitivní signály.
K optimalizaci sítě středních škol již pod
tíhou nezpochybnitelných argumentů
sáhly všechny kraje a vyzval k ní rovněž
ministr školství.

ZMĚNY PROBĚHLY TAKÉ
NA ORLICKOÚSTECKU
A SVITAVSKU
V roce 2009 bylo převedeno Gymnázium Králíky na zřizovatele Město Králíky
(k 30. 6. 2009), v roce 2010 byly převedeny Domy dětí a mládeže a Základní umělecké školy na obce (k 31. 12. 2010), bylo
sloučeno Středisko praktického vyučování Žamberk se Střední odbornou školou
obchodu, řemesel a služeb (k 1. 9. 2010),
byl schválen útlum ekonomických oborů (Ekonomika a podnikání) ve středních
odborných školách od školního roku
2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd
v kraji o 10), schválen byl rovněž útlum
technických lyceí ve středních odborných
školách od školního roku 2011/2012 (snížení počtu otevíraných tříd v kraji o 3)
a sloučena byla Základní škola při nemocnici Ústí nad Orlicí se Speciální základní
školou v Ústí nad Orlicí (k 31. 12. 2010).
V letošním roce pak byly sloučeny Střední škola zahradnická Litomyšl a Vyšší
odborná škola a Střední odborná škola
technická Litomyšl, (k 1. 4. 2011), Střední

odborná škola a Střední odborné učiliště
technických oborů Česká Třebová, Skalka 1692 a Vyšší odborná škola a Střední
odborná škola Gustava Habrmana Česká
Třebová, Habrmanova 1540, (k 1. 7. 2011),
Střední zemědělská škola Lanškroun,
Dolní Třešňovec 17 a Školní statek zemědělské školy Lanškroun (k 1. 7. 2011), Obchodní akademie Choceň, T. G. Masaryka
1000 a Střední škola cestovního ruchu
Choceň (k 1. 8. 2011), sloučena byla Základní škola speciální Bystré se Speciální
základní školou Polička, Jiráskova 825
(k 1. 7. 2011).
Vedle změn v oborové nabídce se již kraj
dohodl s řediteli středních odborných
škol a zástupci místních samospráv na
útlumu ekonomických oborů a v případě vyšších odborných škol, kterým v roce
2016 skončí akreditace, na jejich užší spolupráci s univerzitami. Deklarujeme, že
žák studium dokončí tam, kde jej zahájil.
Jakkoli jde o nepopulární kroky, slučování škol je jedinou cestou k tomu, abychom udrželi oborovou nabídku v kraji
a případně pomohli vzniku nových obo-
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CHCEME ZVÝŠIT ZÁJEM
MLADÝCH LIDÍ O TECHNICKÉ
OBORY
Snažíme se zvýšit zájem mladých lidí
o technické obory vzdělání, po jejichž absolventech je velká poptávka na trhu práce. Z tohoto důvodu jsme zavedli systém
stipendií v oborech, které si trh práce žádá
nejvíce – tedy v oborech blízkých stavebnictví, kovoobrábění, potravinářství (Řezník – uzenář) či v oboru Kominík. Při hodnocení klademe největší důraz na úspěšnost
žáků v praktických dovednostech.

ROZŠIŘUJEME NABÍDKU
O NOVÉ OBORY
Od nového školního roku se v kraji rozšiřuje nabídka o několik nových oborů
vzdělání – Mechanik strojů a zařízení
(se zaměřením Mechanik plastikářských
strojů), Montér vodovodů a kanalizací
a obsluha vodárenských zařízení, Požární
ochrana, Průmyslová ekologie a Chemik.
Již druhým rokem budou otevírány obory
Vodař a Kominík. Jsme potěšeni, že zájem
o tyto obory roste. Pardubický kraj vydává každoročně brožuru s nabídkou oborů,
podle kterých mohou děti a jejich rodiče
vybírat školu s ohledem k budoucímu povolání. Proškolováni jsou také výchovní
poradci, aby dokázali žákům odpovídajícím způsobem poradit.

VRACÍME GYMNÁZIÍM
PRESTIŽ
Prioritou Pardubického kraje je též zvýšit
prestiž gymnázií a zajistit jejich další existenci. Pardubický kraj letos poprvé analyzoval zkušenosti s jednotnými přijímacími
zkouškami na střední školy s maturitními
obory. Pilotní ročník měl za úkol především zmapovat úroveň žáků základních
škol a prověřit organizaci zkoušek. Díky
tomu, že byly přijímací zkoušky jednotné,
jsou i jejich výstupy hodnotným materiálem a vodítkem pro další po-stup. Na
základě zjištěných negativ budou ve školním roce 2012 – 2013 stanovena jednotná
pravidla pro druhé a další kola přijímacích
zkoušek.

INVESTUJEME DO ŠKOL
A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
Rozpočet Pardubického kraje na rok 2011
pro oblast školství byl schválen ve výši
311 812 tis. Kč, z toho výdaje na investice jsou
ve výši 25 mil. Kč. V průběhu roku dochází ke
snížení rozpočtu o 3 % – s ohledem na hospodaření a celkovou finanční situaci kraje.
V letošním roce byly do odvětví školství
převedeny mimořádné finanční prostředky (7,265 mil. Kč) z prodeje majetku (jedná
se o nevyužívané nemovitosti uvolněné
z důvodu organizačních změn ve školství).

NEJVÝZNAMNĚJŠÍ INVESTIČNÍ
AKCE V KRAJI
Mezi nejvýznamnější investiční akce realizované Pardubickým krajem ve školách
v tomto roce patří výstavba sportovního
areálu Dašická v Pardubicích, stavební
úpravy v SPŠ chemické v areálu Poděbrad-

ská v Pardubicích a ve Střední škole potravinářství a služeb, Pardubice, rekonstrukce školní kuchyně a jídelny na Gymnáziu
Dašická, Pardubice, přístavba šaten a rekonstrukce Domova mládeže ve Vysokém
Mýtě spolufinancované městem Vysoké
Mýto, rekonstrukce sociálního zařízení na
Gymnáziu Mozartova, Pardubice, rekonstrukce střech Integrované střední školy
Moravská Třebová a přístavba bezbariérového výtahu v Odborném učilišti a Praktické škole Žamberk.
Během letošních letních prázdnin kraj
investoval do zkvalitnění podmínek sloučených škol a na další rekonstrukce cca
120 mil. Kč.
Ing. Jana Pernicová,
členka Rady Pardubického kraje
zodpovědná za školství, kulturu a památkovou péči

Více na www.pardubickykraj.cz
www.janapernicova.cz
„Skutečné kvality člověka dokonale prověří obvykle až vypjaté životní situace. Mladí
lidé nás již mnohokrát přesvědčili o tom, že
jejich generace není zkažená, jak ji pod tíhou osobních zkušeností vidí někteří z nás.
V době živelních pohrom, při záchraně životů u těžkých dopravních nehod či za jiných,
neméně dramatických okolností mladí lidé
dokazují dostatek rozhodnosti, rozvahy
i nezbytných znalostí a dovedností. Ukrývají
v sobě obrovský potenciál, který je však zapotřebí dále rozvíjet a dělat vše pro to, aby
jej mladí lidé mohli uplatnit. A nemluvím
nyní jen o vypjatých životních situacích, ale
především o realitě všedních dnů. Napomáhat by tomu měla celá naše společnost,
v prvé řadě naše školství, které je nutno vrátit k jeho zdravým kořenům“.

SPOLEČENSKÁ KRONIKA
NAROZENÍ:
Sabina Šotolová, Rudoltice 610
* 1. 6. 2011
Bohumil Zezulka, Rudoltice 248
* 2. 6. 2011
Nikola Zahálková, Rudoltice 242
* 7. 7. 2011
Rozálie a Viktorie Chládková,
Rudoltice 262
* 7. 7. 2011
Michal Knápek, Rudoltice 614
* 15. 7. 2011
Matyáš Pražák, Rudoltice 602
* 15. 7. 2011

Stanislav Mihulka, Rudoltice 608
* 27. 7. 2011
Tomáš Rosypal, Rudoltice 246
* 21. 8. 2011

SŇATKY:
Lenka Dubišarová a Jan Diblík,
Rudoltice 261
11. 6. 2011
Jolana Popelářová a Petr Chládek,
Rudoltice 137
25. 6. 2011
Marta Sodomková a Petr Stejskal,
Rudoltice 15
25. 6. 2011

STANISLAV MIHULKA * 27. 7. 2011

Michaela Elnerová a Jiří Kulaxidis,
Rudoltice 612
16. 7. 2011

Aloiz Valúšek, Rudoltice 157,
* 29. 7. 1936
75 let

Bohuslav Šikula, Rudoltice 7,
* 8. 8.1941
70 let

Milena Frišová a Jiří Bártl,
Rudoltice 105
20. 8. 2011

Marie Brejšová, Rudoltice 253,
* 29. 7.1912
99 let

Jan Minář, Rudoltice 257,
* 22. 8.1916
95 let

JUBILANTI:

Anneliese Motyčková, Rudoltice
226, * 1. 8. 1941
70 let

Eliška Perchliková, Rudoltice 202,
* 31. 8.1941
70 let

František Kroul, Rudoltice 36,
* 17. 6. 1936
75 let

Marie Šafránková, Rudoltice 617,
* 8. 8.1931
80 let

ÚMRTÍ:

Bedřich Šilar, Rudoltice 83,
* 20. 7. 1931
80 let

Josef Štěpán, Rudoltice 185,
* 8. 8.1936
75 let

Růžena Jílková, Rudoltice 247,
+ 22. 8. 2011 – 63 let
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HORSES
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DĚTSKÉ HŘIŠTĚ JABLKEM SVÁRU

COUNTRY TANEČNÍ KROUŽEK PRO STARŠÍ
DĚTI A DOSPĚLÉ

JEŠTĚ PŘED DVĚMA ROKY BY SE MOHLO ZDÁT, ŽE SE DĚTI NA SÍDLIŠTI
ZÁMEČEK NEBUDOU MÍT KDE ZHOUPNOUT NA HOUPAČCE ČI SE
SKLOUZNOUT NA SKLUZAVCE.

Naučíme se čtverylky, řadové tance, kruhové a párové tance.
Každý čtvrtek od 18 –19 hod. od října do května
na sále KD v Rudolticích.

Fota: Dan Patočka

Přihlášky odevzdejte p. Jónové nebo p. učitelce Filípkové
do konce září.
Informace na tel. č. 606 632 912 u Lídy Jónové.
Kurzovné je 400,- kč za osobu.

INDIÁNI HNĚVKOV
PS VODNÍ SPORTY PIONÝR ÚSTÍ NAD ORLICÍ
Na přelomu července a srpna jsme uspořádali tábor pro
děti ve věku 6 –15 let a pokusili jsme se vrátit do doby
před mnoha sty lety, do doby INDIÁNŮ.
Tábora se letos zúčastnil rekordní počet 72 dětí, a to nejen
z Lanškrouna a Rudoltic. Přivítali jsme i Pavlíka 8 let – vozíčkáře a Johanku 12 let – diabetes, ceriakie. Již dříve se našeho
tábora účastnily i zrakově postižené děti. Všechny se aktivně
účastnily programu a byly vlídně přijaty do kolektivu.

PŘIHLÁŠKA DO TANEČNÍHO KROUŽKU HORSES
JMÉNO : ......................................................................................................
VĚK : ............................................................................................................
BYDLIŠTĚ : .................................................................................................
TEL : .............................................................................................................
PODPIS: ......................................................................................................
(u nezletilých podpis zákonného zástupce)

Program byl pestrý, děti si vyzkoušely vaření v přírodě, nocování
v tee-pee, koupání v řece, jízdu na kánoích, střelbu z luku a další
dovednosti, hry a soutěže. Naučily se vázat uzly, kdo chtěl, mohl
zkusit bruslit, slaňovat, dozvědět se něco o sebeobraně a mnoho dalšího. Za 14 dní se dá zkusit mnoho nepoznaného.
TZ Hněvkov nabízí dostačující a pestré zázemí, perfektní
kuchyň, dostatek prostoru v jídelně, srub, prostor pro další
dočasné stavby (hangár, tee-pee, stany), krásnou a rozmanitou přírodu, les, řeku, v blízkosti rybník, asfaltovou plochu na
bruslení, … Jsme zde velmi spokojeni.
Tábor byl schválený OHS Šumperk a na jeho konání se podílelo
9 oddílových vedoucích a 5 dalších pracovníků tábora. Těmto
bych touto cestou rád ještě jednou poděkoval za vynaložené úsilí,
snahu a trpělivost, kterou prokázali při plnění všech úkolů.

Kurzovné je splatné na první hodině 29. 9. 2011.
Za organizátory tábora Daniel Žáček – vedoucí PS

CVIČENÍ NEJEN PRO ŽENY
CVIČENÍ SE KONÁ KAŽDÉ PONDĚLÍ A ČTVRTEK
OD 17.30 DO 18.30 V NOVÉ TĚLOCVIČNĚ
V pondělí se vlníme v rytmu zumby se Zuzkou Parentovou
rystlovou.
a ve čtvrtek posilujeme svalové partie se Zuzkou Krystlovou.
Srdečně Vás obě zveme k vyplavení škodlivých látek a k získání
ískání
dobré nálady společně s naší stále se usmívající Blankou
Poláškovou, která od Vás vybere minimální poplatek 20,- Kč.
Sraz je vždy 10 minut před začátkem cvičení. S sebou sportovní
rtovní
obuv, pití a ručník.
Foto: Richard Kohout

Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.

Výbor pro hřiště, jak si tehdy říkala skupinka
místních nadšených obyvatel, však za materiální pomoci obce v loňském roce vybudoval
sice skromné, i přesto však dětmi dnes hojně
využívané pěkné dětské hřišťátko. Děti se zde
mohou zhoupnout na houpačce, sklouznout
se na skluzavce či si postavit bábovičku na
přilehlém pískovišti. Okolí prolézaček bylo
zaseto trávou a v nedávné době Osadním
výborem Zámeček dokonce již osázeno
několika barevnými odpadkovými koši a lavičkami pro chvíle odpočinku. Původní myšlenka výstavby hřiště samozřejmě počítala
i s jeho postupným rozšiřováním – nevyužitého prostoru je zde opravdu více než dostatek
– a tak se před časem přistoupilo k výstavbě
nohejbalového hřiště.

V březnu letošního roku bylo některými obyvateli sídliště Zámeček založeno občanské
sdružení Zámeček dětem, jehož představitelé od prvopočátku svého vzniku jednají
mj. i s obcí o různých formách spolupráce, která by měla vést k rozkvětu této lokality. Jeho
velkou prioritou, jak se dočteme na jejich
webových stránkách, je „vybudování dětského
hřiště pro děti všech věkových kategorií v lokalitě Rudoltice – Zámeček. Hřiště jako celek by
podle jejich představ mělo stát ve spodní části
sídliště, na onom velkém a zatím nevyužitém
prostranství u aleje. Plánují oplocení všech částí hřiště s tím, že bude zpřístupněno veřejnosti denně, zhruba od 8 – 20 hodin. Mimo tuto
dobu bude hřiště uzamčeno. Protože se ani této
lokalitě nevyhýbají vandalové, bude celé hřiště
střeženo kamerovým systémem.“ Vybudování
takovéhoto hřiště by bylo určitě skvělé. Obec
se proto s předsedkyní sdružení předběžně
dohodla na případném pronájmu části pozemku, kde by mělo dle představ sdružení
hřiště stát. S návrhy občanského sdružení
na odstranění stávajícího hřiště pro jeho
údajnou nebezpečnost však obec zásadně
nesouhlasí. Důvod je prostý. Hřišťátko i přes
svou skromnost navštěvuje spousta dětí ze
sídliště a do doby zbudování dětského hřiště
občanským sdružením, jehož rozpočet se pohybuje v řádech několika milionů korun, není
sebemenší důvod pro to, aby sídliště zůstalo
opětovně bez jakéhokoliv koutku, kde se děti
ve svém volném čase mohou vyřádit.
Obec tak již od června letošního roku stále
čeká na předložení smlouvy o smlouvě budoucí na projektovou dokumentaci I. eta-

py dětského hřiště, která bude obsahovat
předběžnou cenu projektu, důvěryhodné
prokázání dostatečných finančních prostředků na úhradu projektové dokumentace, předložení výčtu dotačních titulů,
ze kterých bude sdružení žádat o dotaci,
a dále výčtu členů sdružení pro kontrolu
jejich bezdlužnosti vůči obci. Obec chce
mít jistotu, že proklamované cíle sdružení jsou z jeho strany myšleny vážně
a mají reálný základ. Jakmile budou předsedkyní sdružení uvedené doklady doloženy a obec neshledá žádnou překážku pro
spolupráci v podobě poskytnutí pozemku
ve vlastnictví obce, bude obcí o jeho pronájmu občanskému sdružení rozhodnuto. S největší pravděpodobností by se tak
mohlo stát od ledna roku 2012 tak, aby po
získání dotací mohlo být přistoupeno k realizaci výstavby.
Jen je trochu škoda, že se dětské hřiště stalo jablkem sváru mezi dnes již dvěma znepřátelenými tábory na sídlišti, což ostatně
potvrdila i předsedkyně sdružení Zámeček
dětem. Jedni chtějí stávající hřišťátko zachovat, druzí jej chtějí zbourat. Nemám však
pocit, že by hlavním důvodem tohoto sváru
byla jeho údajná nebezpečnost. Myslím si,
že myšlenka výstavby hřiště pro naše děti je
pro všechny společná, a proto dle mého názoru není žádný důvod do tohoto společného cíle vnášet osobní spory a antipatie, což
se však, bohužel, děje.

Lenka Bártlová, starostka
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Novomanželé. Foto: Krasava Šerkopová

Kapela Fofr. Foto: Zdena Ledlová
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Svatba na Zámečku. Foto: Lada Sitová

být opravdu rozsáhlé. Dozvídáme se informace
i z dalších let, také o době, kdy se rozhodovalo
o stržení zámku po třetím požáru. Snad se v textech najde i jeho zatím neznámá příčina.
Jsem velmi ráda, že se díky ochotě p. Koudelky
takto dozvídáme velice zajímavé informace.

I PŘI COUNTRY ODPOLEDNI
SE POMOHLO POTŘEBNÝM

U návštěvní mapy: Foto: Krasava Šerkopová

Pohodové odpoledne: Foto: Krasava Šerkopová

Country odpoledne: Foto: Krasava Šerkopová

LETOŠNÍ „KNOFLÍKOVÁ“ SEZONA NA ZÁMEČKU
Letošní deštivé a nevyzpytatelné počasí sice moc nepřálo procházkám, přesto se na Zámečku dělo i letos dost zajímavého.
Kromě charitativní akce Knoflíkiády proběhl v červnu také asi vůbec první svatební obřad v historii věže.
O knoflíkových rekordech mohu uvést jen to, že
o tom, zda jsme 4. června vytvořili i rekord světový, ke kterému jsme byli přihlášeni, se dozvíme
až někdy na jaře příštího roku.
Stále však probíhá sběr knoflíků na český rekord
pro příští rok. Každý, komu by přebývaly a doma
překážely, je může donést na sběrné místo na
rudoltickou poštu nebo do lanškrounského infocentra. Minimálně se knoflíky budou sbírat do
konce letošního roku, možná až do března roku
dalšího. Přesný termín bude uveden v dalším Rudoltickém zpravodaji.

PRVNÍ SVATBA NA ZÁMEČKU
V sobotu 18. června 2011 odpoledne se v druhém patře zámecké věže vydali na společnou
cestu životem první snoubenci, a to Anna Smutná z Prostějova a Lukáš Dostálek z Dolní Čermné.
Obřad, který proběhl v sále vlastnoručně vyzdobeném snoubenci, byl hudebně doprovázen
kvartetem Amabile lanškrounské ZUŠ. V kastelánském kostýmu jsem páru podala prstýnky
a prvním manželským polibkem obřad skončil.
Před věží svatebčané a hosté utvořili velké srdce,
které fotografové vyfotili z okna věže, novomanželé se podepsali také do zámecké kroniky.

Protože zatím není možné na Zámečku vařit,
kompletní servis zajistili provozovatelé restaurace Na Horách z České Třebové, kteří i přes
zatím provizorní podmínky v zázemí kavárny
zajistili pro všechny výborné jídlo i další občerstvení. Přijela kapela STOFKA z Moravy, která
hrála k poslechu i tanci, a všichni přítomní se
dobře bavili až do ranních hodin.
Manželé Dostálkovi byli první. Necháme se překvapit, kdo další vykročí do společného života
z věže Zámečku!

CO UVIDÍ NÁVŠTĚVNÍCI
PŘI PROHLÍDCE?
Nejdříve si návštěvníci mohou prohlédnout kavárnu v přízemí, kde jim řeknu ty nejzajímavější
údaje. Potom jdeme do prvního patra, kde je
možnost se posadit. Tam návštěvníky seznámím
s údaji o výstavbě a dalších pohnutých osudech
tohoto kdysi nádherného a výstavného zámku.
Mohou si prohlédnout historické dokumenty
a různé výstavky, např. výstavku o drátenickém
řemesle, fotodokumentaci o zámku. Uvidí také
asi nejvíce knoflíků, kolik jich kdy viděli, a další
knoflíkové výrobky, třeba kočárek, na který děti
z DD Znojmo nalepily neuvěřitelné množství košilových knoflíků.

V druhém patře je kromě dalších obrázků z historie k vidění také putovní fotografická výstava
„Podívej se na Pardubický kraj svým objektivem“
zapůjčená Destinační společností Východní Čechy. Jsou zde umístěny další fotografie z minulosti a postupu oprav.
V třetím patře si návštěvníci mohou kromě pěkného výhledu do celého okolí prohlédnout výstavku dětských prací, obrázků i modelů zámecké věže i historie zámku, jsou tu také zajímavé
šaty „pro zámeckou paní“. Každý návštěvník si
také může zapíchnout svůj špendlík do mapy na
místo, odkud se na Zámeček přijel podívat.
Po sestoupení 139 schodů se návštěvníci octnou
ve sklepení, kde si mohou prohlédnout výstavu
Maximální fotografie, již tradičně zde umístěnou
členy Fotoklubu Lanškroun, letos na téma „Světlo a voda“. Nyní se teplota ve sklepení pohybuje mezi 9 –10 °C, doporučuji s sebou vzít teplé
oblečení, alespoň pro děti. Každý si při prohlídce
sklepení může hodit pro štěstí korálek do zámeckého pokladu hlídaného hodnými zámeckými
skřítky Malvínkem a Barvínkem. Po procházce
ve sklepení se každý zase rád vrátí nahoru. Zde je
možnost zakoupit si pohlednice, turistické znám-

ky a vizitky a další suvenýry u pokladny, kde už
většinou čekají na prohlídku další návštěvníci.

PÁTRÁNÍ PO HISTORII
POKRAČUJE
Po čtyřech letech se podařilo najít někoho, kdo je
ochoten překládat 300 let staré texty psané barokním kurentem za symbolickou odměnu. (Jinak
se překlady platí až 2 Kč za jedno slovo.)
Dozvídáme se tak úplně nové, velmi zajímavé údaje do češtiny zatím nepřeložených dopisů a dokumentů z let 1698-1754. Kopie dokumentů jsme
s Marcelou Macháčkovou získaly v archivu rodu
Liechtensteinů ve Vídni a dosud byly problémy
s překlady těchto velmi obtížně čitelných textů.
V dopisech se píše o pracích na základech zámku,
o stavebním materiálu a jeho dopravě na Nový
zámek, o pálení cihel v celém okolí, o robotě
a dovážení cihel z okolních panství Zábřeh, Ruda,
Moravská Třebová. Dvě pece na pálení cihel byly
pravděpodobně i v Lanškrouně.
Část dokumentů jsou účty, z kterých se dozvídáme zajímavé údaje z doby výstavby zámku.
Např. v r. 1703 byla odměna cihlářům a paličům za
50 000 cihel, které sem byly dopraveny, za tisíc počítáno 1 zl, 40 kr., tedy celkem zaplaceno 581 zlatých
a 26 krejcarů. Nebo že v roce 1705 bylo zvonaři
z Brna za mosazné kolo pro zámeckou stavbu zaplaceno 93 zlatých 18 krejcarů.
Z překladu dopisu z 22. 10. 1714 se také dozvídáme, že na opravu zničené části krovů po prvním
požáru v r. 1714 bude potřeba 1 900 kmenů stromů, což ukazuje, že poškození střechy muselo

V polovině srpna už tradičně proběhlo Country
odpoledne. Letos bylo sice skromnější, přesto
se všem účastníkům líbilo. Jen nás mrzelo, že
přišlo málo posluchačů, což je škoda. I když se
pořadatelé akcí na Zámečku maximálně snaží
a podaří se jim připravit zajímavé akce, které se
účastníkům líbí a i v tisku a mediích se o nich zmiňuje jako o akcích vydařených, přesto bývá malá
návštěvnost. Tak se stává, že se náklady na akci
výtěžkem akce nezaplatí.
Na Country odpoledne se přijeli podívat také zástupci Domova pod hradem Žampach, pro jejichž
sedm klientů byl příspěvek z aukce určen na asistenční službu. Aukce probíhala celé odpoledne
v přestávkách mezi písničkami, dražba některých
věcí měla zajímavý průběh. Dražily se třeba půlmetrové tužky, několik krásných plyšáků a hlavně
nejzajímavější předmět. Tím se stal velmi pěkný
obraz části Pivovarského náměstí v Lanškrouně,
namalovaný členem kapely Fofr z Lanškrouna Hostimilem Tomáškem. Přetahovali se o něj
dva zájemci a přihazovali, až se obraz vydražil
za pěkných 1 500 korun. Šťastným majitelem se
stal lanškrounský podnikatel Bohuslav Pacovský,
který si obraz prý pověsí do kanceláře ve svém
podniku, nacházející se blízko vyobrazeného
místa. Autora velice potěšilo, že díky jeho obrazu
přibyla do kasičky taková pěkná částka.
Celkem bylo zástupci ze Žampachu předáno
6 401,- Kč na asistenční službu pro sedm klientů.
Stále to však není konečná částka, ráda bych pro
ně získala další prostředky. Kdo by chtěl, může ještě do konce letošního roku přispět buď předměty
do aukce, např. doma přebývajícími plyšáky, které
se prodávají velmi dobře, nebo jakoukoli částkou,
informace na 776 642 277.

PROVOZ KAVÁRNY
V letním období byl prozatímní provoz kavárny
obnoven jiným provozovatelem, p. Skalickým. Návštěvníci zde měli možnost zakoupit základní občerstvení, děti nanuka. Jestli a jak bude případně provoz
pokračovat po skončení sezony, mi v současné době
není známo. Informace budou později uvedeny na
zámeckých stránkách i na stránkách obce.

ZAČALY DALŠÍ OPRAVY VĚŽE
První týden v září začaly další opravy spodní části
věže. Nejdříve se obrousí všechny kameny, kterými je obložena, později se obnoví výplň mezi nimi,
aby se zabránilo neustálému vnikání vlhkosti do
zdí. Na některých místech jsou díry, že se tam vejde sevřená pěst, a těmi i dalšími doslova teče do
zdí. Doufám, že se vše opraví před zimním obdobím, aby už dále mráz neničil základy zámku. Zase
se tak o něco pokročí v nelehké snaze majitelů
o opravu této zajímavé památky.
Začínají přípravy na zimní období, bude opět
nutné zaizolovat sklepní prostory a zabránit
tak promrzání a poškozování zdiva. Ve věži sice

mrznout bude, ale tam není zdivo tak provlhlé
a nehrozí tak velké poškození jako ve sklepení.

ROZHODLA JSEM SE,
ŽE TO JEŠTĚ NEVZDÁM
Letos jsem se rozhodovala, zda vůbec při svém
stále se zhoršujícím zdravotním stavu za nelehkých provozních i finančních podmínek, za kterých se snažím udržet provoz na Zámečku, mám
vůbec ještě pokračovat. Rozhodně mě nijak
nepovzbuzuje v pořádání akcí, když na celý rok
pečlivě a s velkým úsilím připravovanou Knoflíkiádu II. s bohatým programem přišlo i za krásného
počasí tak málo návštěvníků. Letos na tuto akci
budu doplácet ze svého asi až do Vánoc. Bez větší
podpory je velice těžké v této činnosti pokračovat. Jsem sice vděčná za podporu Obce Rudoltice
i Města Lanškrouna a všech ostatních sponzorů,
jenže letos to na náklady tak velké akce nestačilo. Potřebovala bych a uvítám příště větší pomoc
a podporu sponzorů a podnikatelů z okolí.
Mrzí mě také, že letos přes dost velkou propagaci
i díky nestálému a deštivému počasí přišlo nejméně návštěvníků za celou dobu provozu. I to je
samozřejmě jedna z příčin, proč je téměř nemožné provoz Zámečku udržet a zajistit i finančně.
Nakonec jsem se rozhodla, že to ještě zkusím,
i když to opravdu není jednoduché. Známí mi
říkají, že jsem blázen, když chci v provozování
prohlídek a pořádání charitativních akcí pokračovat. Rozhodla jsem se tak i proto, že pokud mám
možnost pomoci sehnat prostředky pro zdravotně handicapované děti, které takovou možnost
nemají, ráda se o to pokusím, i když to je pro mě
osobně i ze zdravotních důvodů náročné. Rozhodně se sama nenudím. Abych si na náklady
i osobní potřebu nějak vydělala, jezdím prodávat
výrobky chráněné dílny Ponny Dekor do České
Třebové. Jen díky tomuto sice malému, ale stálému finančnímu výtěžku z prodeje pěkných výrobků této dílny jsem schopna tuto nelehkou situaci
zatím nějak udržet.

PŘÍŠTÍ ROK OSLAVÍME PŘI
KNOFLÍKIÁDĚ III. TAKÉ DVĚ VÝROČÍ
Byl už určen termín nejen příští Knoflíkiády III.,
ale zároveň při této akci v sobotu 7. 7. 2012 proběhne také oslava 300letého výročí od předání
postaveného zámku knížatům lichtenštejnským,
které se uskutečnilo 25. 6. 1712.
Oslavíme také přesně na den 5 let od zahájení provozu, který začal 7. 7. 2007 ráno přesně v 7 hodin
7 minut a 7 sekund. Budu se snažit zajistit zajímavý program této akce a doufat, že nám bude přát
počasí. Doufám také, že se na tuto akci, která by
měla být rozhodně zatím největší akcí a oslavou
za 5 let provozu Zámečku, podaří zajistit dostatečné prostředky, sehnat se prostě musí. Předběžně
slíbila přijet jako první patronka Michaela Dolinová. Celkově jich budu hledat sedm.
Děkuji všem příznivcům Zámečku za podporu
a doufám, že se nám společně podaří zachovat
provoz a připravit další zajímavé výstavy a akce a že
Zámeček bude i nadále fungovat jako zajímavé
místo, kam se návštěvníci budou rádi vracet za odpočinkem, zábavou i poučením.
Děkuji. Krasava Šerkopová
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KAM S NÍM, aneb zpětný odběr elektrozařízení v naší obci

Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 III.
Z „PAMĚTNÍ KNIHY OBCE RUDOLTIC“, 1945 – 1989, ZÁPISY P. ZDEŇKA ŘEHÁČKA

OBČANÉ RUDOLTIC BUDOU MOCI
NA PODZIM ZAČÍT VYUŽÍVAT DALŠÍ

KULTURA (dokončení)

SLUŽBU. V ZÁJMU SNÍŽENÍ NÁKLADŮ
OBCE V OBLASTI ODPADOVÉHO

ROK 1953 – 1959

HOSPODÁŘSTVÍ A ZVÝŠENÍ

ROZHLAS

OCHRANY ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Místní rozhlas v obci trpěl častými neduhy.
Ústředna, která byla původně zakoupena, byla
slabá, proto bylo přikročeno k zakoupení nové.
To se podařilo v roce 1957, rozhlas i jeho vedení po obci byly renovovány. Bohužel zprávy
a pořady byly vysílány opět jen krátkou dobu,
protože došlo k dalším poruchám jak na ústředně, tak i venkovním zařízení. Největší obtíž je
v tom, že MNV nemůže zajistit zatím opravu
proto, že není podnik, který by ji provedl. V současné době provádí opravu místního rozhlasu
K. Dobeš, výpravčí ČSD, a zdá se, že bude rozhlas
opět uveden do chodu a sloužit svému účelu.

UZAVŘELA OBEC RUDOLTICE
SMLOUVU O ZPĚTNÉM ODBĚRU
ELEKTROZAŘÍZENÍ S NEZISKOVOU
SPOLEČNOSTI ASEKOL.

Elektrospotřebiče jsou už dlouhá desetiletí nedílnou součástí našeho života. Usnadňují nám
každodenní povinnosti, pomáhají při práci
a starají se o naši zábavu. Problém nastane,
když elektrospotřebič doslouží. Elektrospotřebič nepatří do popelnice na směsný odpad.
Ročně se v České republice vyprodukují tisíce
tun odpadu z elektrických a elektronických
výrobků. Velká část z nich bohužel stále končí
v popelnicích, kontejnerech nebo na černých
skládkách. Častým problémem je neschopnost rozlišit, co patří do popelnice a co je
potřeba zanést na místo zpětného odběru.
Zpětný odběr a následná recyklace je v dnešní době nutností. Jejich cílem je omezení čerpání přírodních zdrojů a ochrana životního
prostředí.
Na základě smlouvy společnost ASEKOL
bezplatně zapůjčí obci speciální nádobu,
tzv. E-box, který bude umístěn v objektu
pošty. E-boxy jsou určeny pro sběr drobných nefunkčních elektrozařízení jako jsou
telefony, elektrické hračky, kalkulačky, drobné počítačové vybavení, walkmany, discmany, mp3 přehrávače. V horní části E-boxu je
otvor pro baterie. Za obecním úřadem bude
instalován tzv. E-domek. Tento uzamykatel-

ný kovový přístřešek chrání elektroodpad
před nepříznivými vlivy počasí a také před
možnými krádežemi. Naší obci jej opět
zdarma poskytne společnost ASEKOL, která organizuje sběr a recyklaci vysloužilých
elektrozařízení. Do E-domku patří veškeré
staré a nepotřebné elektrospotřebiče z domácností jako televizory, počítače, notebooky, monitory, video a audiotechnika, hudební nástroje, hračky, vybavení pro volný
čas a sport, lékařská technika kromě implantátu, přístroje pro monitorování a kontrolu,
výdejní automaty na nápoje…
Obec připravuje rovněž smlouvu se společností Elektowin, která zajišťuje zpětný odběr velkých domácích spotřebičů – ledničky, pračky,
sušičky…, dále malých domácích elektrospotřebičů – vysavače, žehličky, mixéry, fritézy…
a elektrického nářadí – vrtačky, pily, zahradní
technika…
Věříme, že instalace E-domku a E-boxu jistě
přispěje k dalšímu zlepšení třídění elektroodpadu v obci, snížení nákladů na likvidaci
odpadů a k zániku černých skládek.
S využitím propagačních materiálů společnosti ASEKOL
Kohoutová Erika, místostarostka

RUDOLTICKÝ ZPRAVODAJ 3/2011 ZÁŘÍ
Vydává Obec Rudoltice
Rudoltice 95, 561 25
Tel.: 465 323 124
e-mail: ou@rudoltice.cz
http://www.rudoltice.cz
Vychází 4x ročně.

Příspěvky je možno zasílat na e-mail:
dialog.machackova@centrum.cz,
ou@rudoltice.cz
Uzávěrka příštího čísla je
30. 11. 2011. Příští číslo vyjde
v prosinci 2011.
Grafické zpracování: Šárka Kosková

Redakční zpracování: Mgr. Marcela
Macháčková, Lenka Bártlová
Autoři fotografií:
H. Filípková, J. Hejkrlíková, R. Kohout,
P. Konečný, Z. Ledlová, Z. Parentová,
D. Patočka, L. Sitová, K. Šerkopová,
B. Valíková, D. Žáček

Tisk: DOBEL, s. r. o. Dolní Čermná
Náklad 800 ks. Neprodejné.
Distribuce zdarma.
Registrováno u Ministerstva
kultury ČR pod evidenčním
číslem: MK ČR E 18073

LIDOVÁ KNIHOVNA
Místní lidová knihovna v Rudolticích je umístěna v jedné místnosti MNV. V době kolem
r. 1954 byla v neutěšeném stavu. Nebyla
evidence knih, čtenářů ani výpůjček, knihy se skoro vůbec nepůjčovaly. Školská
a kulturní komise MNV tuto otázku projednala a pověřila Jaroslava Jireše, dělníka
ČSP, funkcí knihovníka. Ten byl nadšeným
milovníkem knih a obětavě se dal do práce, přestože neměl zkušenosti. Po čase se
mu podařilo podchytit evidenčně knihy
a hlavně získat čtenáře pravidelným půjčováním. Po jeho přestěhování stal se
knihovníkem Josef Dvořák. Ten uvedl
evidenci a inventář knihovny do pořádku a získával další čtenáře. Kromě toho se
zasloužil o zlepšení estetického vzhledu
knihovny získáním nového nábytku a dalšího vybavení. V době jeho působení získala
knihovna čestné uznání ONV. Později, protože s. Dvořák zastával i funkci správce OB,
se podařilo získat do funkce knihovníka s.
Jaroslavu Faltusovou, vychovatelku DM. Ta
spolu se svým manželem vede knihovnu
i v současné době. Doplňují knihovnu novými knihami, provedli obalení a popsání
všech svazků. V současné době pracuje
naše knihovna pravidelně a má stálý okruh
svých čtenářů. Rada OB chtěla v obci založit
i fotografický kroužek. Byly několikrát činěny pokusy k pravidelnému zahájení činnosti tohoto kroužku. Vše ztroskotalo na tom,
že se nenašel nikdo, kdo by se kroužku věnoval a organizoval jeho práci.

KULTURNÍ DŮM
Kulturní dům v naší obci není v nejlepším stavu. Teprve v poslední době bylo přikročeno
k jeho opravě. Je to akce zdlouhavá, protože
si vyžaduje značného počtu dobrovolných
hodin, které však musí být věnovány i na jiné

brigádnické práce. Přesto však již v kulturním
domě byl vykonán značný kus práce. Také
vybavení jeviště i sálu nábytkem a zařízením
stálo značnou částku peněz a je velmi pěkné.
Po dokončení celé akce bude mít naše obec
svůj pěkný kulturní stánek. Popis prací, které
byly v kulturním domě vykonány, napíši v kapitole „Výstavba obce“.

MÍSTNÍ NOVINY
Místní národní výbor a OB vydávají rovněž
místní noviny „Ze života naší obce“, průměrný počet čísel vyjde do roka asi šest. Obsah je
velmi pestrý, občané jsou seznamováni s veškerým děním v obci. Noviny jsou doručovány
do každého domu, takže jedno vydání obsahuje přes 200 výtisků.

ZMĚNY V PROJEDNÁVÁNÍ
Ve volbách v tomto roce byl národní výbor rozšířen z dosavadních 15 členů na 24, rada místo
7 členů má 9. Zvýšený počet poslanců MNV
umožnil snížit počet
rodin připadajících
na jeden obvod. Tím
mohou členové MNV
lépe a důkladněji,
zároveň i rychleji projednat všechny uložené úkoly. Zároveň
došlo i k té změně, že
uvolněným funkcioJosef Křivohlávek. nářem od těchto voFoto: Archiv OÚ leb v menších obcích
Rudoltice je předseda MNV.
Rada MNV má toto složení:

MÍSTNÍ NÁRODNÍ VÝBOR
ROK 1960 – 1964
ÚZEMNÍ REORGANIZACE
V tomto roce dochází k územní reorganizaci
(zákon o územním členění státu přijalo Národní shromáždění Československé republiky dne
9. dubna 1960. Vyhlášen byl pod č. 36/1960 Sb.
v částce 15/1960 Sb. ČSSR byla rozdělena na
10 krajů a 76 okresů POZN. RED.). Dosavadní
menší kraje a okresy jsou slučovány, takže vznikají větší územní celky. Náš nový okres Ústí nad
Orlicí vznikl z dosavadních okresů Ústí nad
Orlicí a Lanškroun,
z části okresů Vysoké Mýto, Žamberk,
Litomyšl a několika
obcí okresu Zábřeh
na Moravě. Zařazen
byl do Východočeského kraje s krajským
městem
Hradcem
Králové. Místní náJosef Kašina. Foto: rodní výbor byl rozšíArchiv OÚ Rudoltice řen na 15 členů.
Rada MNV byla zvolena takto:
Kašina, předseda MNV
• Josef
a předseda trestní komise
Křivohlávek, tajemník MNV
• Josef
Karel Kos, předseda zemědělské komise
• Jaroslav
Dohnal, předseda finanční komise
• Zdeněk Řeháček,
• a kulturní komise předseda školské
Prchlík, předseda zdravotní komise
• Jaroslav
Josef
Hálek,
předseda stavební komise
•
V této době docházelo také ke slučování obcí.
Naše obec zůstala samostatná s hospodářským
celkem JZD Rudoltice.

Křivohlávek, předseda MNV,
• Josef
předseda trestní komise
Dohnal, místopředseda MNV,
• Jaroslav
předseda zemědělské komise
Řeháček, tajemník MNV,
• Zdeněk
předseda školské a kulturní komise
Kos, předseda finanční
• Karel
a plánovací komise
Kubín, předseda stavební
• Miroslav
a bytové komise
Kašina, předseda sociální
• Josef
a zdravotní komise
Fišerová, členka rady,
• Božena
předsedkyně výboru žen
• Stanislav Šebrle, člen rady
V každé komisi jsou kromě poslanců MNV ještě další občané (komise mají 6 až 8 členů). Tím
je zabezpečeno, že na řízení obce se podílí
značná část obyvatel. To, co bylo v naší obci
vykonáno a o čem bude psáno v dalších kapitolách, je zásluhou mnoha obětavých funkcionářů MNV i složek NF v obci, za jejichž práci
je třeba poděkovat. Bylo to rovněž uděláno
i proto, že většina občanů obětavě pomáhala při všech akcích a úkolech, které byly
splněny. Další zápis bude psán tak, jak se
postupně podařilo kronikáři jednotlivé kapitoly dokončit.

Božena Fišerová.
Foto: Archiv
OÚ Rudoltice

Stanislav Šebrle.
Foto: Archiv
OÚ Rudoltice
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Z HISTORIE OBCE PO ROCE 1945 II.
ŠKOLSTVÍ

Ředitel školy Zdeněk Řeháček s žáky.
Foto: Soukromý archiv.

ROK 1953 – 1963
NÁRODNÍ ŠKOLA
V roce 1953 odchází ze zdejší školy dosavadní ředitel s. Alois Hošek, který působil v obci od roku
1945. Jsou tedy s jeho činností na škole spojeny
počátky českého poválečného školství v Rudolticích, které nebyly nijak lehké. Vezmeme-li v úvahu vztah okupantů k českému školství za války
i to, že obyvatelé obce pocházejí ze všech koutů
naší vlasti, poválečné potíže s učebnicemi, potřebami a pomůckami, je třeba s. Hoškovi za tuto
práci vzdát dík.

Konečně ve školním roce 1954/55 došlo ke zřízení čtyřtřídky. Čtvrtá třída byla nouzově zřízena
na faře v místnosti, která po všech stránkách nevyhovovala. Úpravami a brigádami bylo dosaženo toho, že byla tato místnost přizpůsobena tak,
že v ní mohlo být vyučováno.

V listopadu 1962 byla při zdejší škole otevřena
na žádost rodičů družina mládeže. Je nutno říci,
že kapacity tohoto zařízení je v naší obci plně
využito. I když prozatím DM nemá vlastní místnost, je její činnost organizována tak, aby se
děti co nejvíce zabavily, ale zároveň není zapomínáno na pomoc při výchově a výuce. Vychovatelkou v DM byla ustanovena zdejší občanka
Jaroslava Kubíková, nyní provdaná Faltusová.

PIONÝRSKÁ ORGANIZACE ČSM

Zaměstnankyně jeslí. 60. léta.
Foto: Archiv rod. Brokešovy.

Jesle 1966. Archiv rod. Brokešovy

Kromě toho pokračovalo jednání na KNV v Pardubicích o stavbě nové školy, protože v nejbližší
době bylo třeba podle počtu dětí zřídit další třídu.
Po dlouhých vyjednáváních přistoupili zastupitelé
MNV na to, aby v naší obci byla vystavěna prozatímní pavilonová školička se 2 třídami. Bylo to východisko z nouze, protože stav staré školní budovy
začal nabývat havarijní ráz a podle komisionálních
zjištění měla budova v krátké době dosloužit.
Zaměstnankyně jeslí. 60. léta. Archiv rod. Brokešovy.

Jesle 1968. Foto: Archiv rod. Brokešovy.

Zlepšená pedagogická činnost školy v té době
měla za důsledek zvýšený zájem rodičů o školu.
To se projevilo větší účastí rodičů na schůzi SRPŠ.
Ve školním roce 1956/57 byla zřízena pátá
třída. Tato byla provizorně umístěna v bývalé
Loskotově hospodě čp. 18. Byla od školní budovy značně vzdálena, což působilo obtíže zvláště
při využívání pomůcek.

Při škole rozvíjí rovněž bohatou činnost pionýrská organizace ČSM. Skupinovými vedoucími
byly učitelky zdejší školy Milada Hubáčková,
Helena Lipská, Květa Kynclová, Věra Řeháková.
Vedoucími jednotlivých oddílů byli většinou
žáci lanškrounských škol. Kromě zájmových
a zábavných akcí uskutečnila tato organizace
řadu akcí ve prospěch obce, JZD i školy. O své
činnosti vedou pionýři pěknou kroniku.

stav nebyl utěšený. Teprve v roce 1962 dochází
k obratu, kdy pro mateřskou školu byla uvolněna
nová budova školičky. V tomto pěkném prostředí
se učitelkám i dětem daleko lépe pracuje, zároveň
i po stránce zdravotní a hygienické je vyhovující.
V místnostech po mateřské škole byla zřízena
školní jídelna pro děti z mateřské školy a základní devítileté školy. Vybavení kuchyně a jídelny je
nedostatečné, nábytek starý a nevhodný, chybí
vhodné zařízení a vybavení. Zatím všechny kroky
vedení školní jídelny a MNV nejsou úspěšné. Školní jídelna je připojena k mateřské škole.
V roce 1955 neměla mateřská škola své hřiště ani
dostatečné vybavení. Ředitelství školy ve spolupráci s rodiči, výborem žen, MNV a JZD postupně
vybudovalo u nové školičky oplocené dětské hřiště.
Bylo na něm zřízeno pískoviště s bednou na hračky,
zakoupena houpačka a lavice se stolečky. Traktoristé ze střediska JZD zhotovili průlezku. Byla zřízena
květinová a zeleninová část i vysázeny stromy.
Také vybavení vnitřní bylo značně zlepšeno. Zakoupeny byly nové (malé i velké) hračky; místo
nevyhovujících postýlek byla opatřena nová lehátka, na ně deky a z prostředků JZD i povlaky.
V současné době je zájem o mateřskou školu takový, že školská a kulturní komise MNV nemůže
vyhovět všem žádostem občanů a velmi často
musí určitou dobu rodiče čekat na přijetí svých
dětí. Je to dokladem změny ve smýšlení lidí. Pryč
jsou doby, kdy byli rodiče přesvědčováni, aby své
děti do mateřské školy dávali. Dnes naopak bývá
zle, když se nemůže hned vyhovět…

SDRUŽENÍ RODIČŮ

V roce 1955 odchází ze zdejší školy dosavadní
ředitel Zdeněk Kubík, s jehož působením nebyli
rodiče ani veřejní činitelé spokojeni.
Na uvolněné místo byl jmenován Čeněk Bednář
z Lanškrouna. Pod jeho několikaletým vedením
(byl přeložen roku 1961 do Lanškrouna) se postupně dařilo zlepšovat zejména pedagogickou práci
školy, ale také i materiální vybavení. V prázdném
bytě byl zřízen kabinet (obrazy a pomůcky byly
na půdě), v druhé místnosti přezouvárna. Vpravo
od vchodu školy byl znovu vybudován plot, který
byl předtím před školní budovou zničen.

trouchnivý šindel prkny. Byly dány nové hromosvody. U záchodů vyměněny větráky. Vyměněna
byla dále všechna okna, jichž je přes 30. Opraven
a zajištěn byl strop nad I. poschodím na chodbě
a podlaha byla vyměněna (traverzy, burdy, škvárobeton). Odstraněna byla dřevěná veranda, kterou
se chodilo do zadní třídy a do sborovny. Chodba
byla vybudována v prostřední třídě tak, že část
této místnosti byla přepažena. Byly opraveny
omítky a budova zvenku nastříkána. Tento výčet
prací nemůže vystihnout obětavost všech, kteří
se na této akci podíleli. Bylo jich hodně a dokázali,
že i v Rudolticích jsou obětaví lidé, kteří dovedou
dobře pracovat na společné věci.

DRUŽINA MLÁDEŽE

Na místo ředitele školy byl ustanoven Zdeněk
Kubík, který přišel z Opatova. Působil ve zdejší
obci dva roky. Stav školní budovy i jejího okolí
se stále zhoršoval, snaha a hlasy MNV po stavbě
nové školy nedocházely naplnění. Kromě toho
počet dětí neustále stoupal, projevovala se potřeba zřízení čtvrté třídy.
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Ve školním roce 1958/59 byla dokončena stavba nové školičky, kde byly umístěny dvě přebývající třídy. Tato stavba byla prováděna svépomocí občanů a vyžádala si velkého úsilí. Hlavní
zásluhy na jejím dokončení měli předseda MNV
Jan Stuchlík, tajemník MNV Josef Mareš a stavební referent Jan Švestka. Počet hodin na této
akci, jež byly odpracovány zdarma, byl vysoký.
V roce 1960 začíná počet dětí přicházejících
do 1. třídy klesat. To má za následek v dalších
letech snižování tříd, a to tak, že ve školním
roce 1960/61 je škola čtyřtřídní, ve školním roce
1962/63 se škola stává trojtřídní.
V roce 1961 odchází ze zdejší školy dosavadní
ředitel Čeněk Bednář do Lanškrouna. Na jeho
místo nastupuje Zdeněk Řeháček.

Stav školní budovy je velmi neutěšený. Břidlicová střecha je děravá, při deštích proniká voda
stropem až do tříd. Dřevěná veranda je chatrná,
hrozí probourání jejích dřevěných stěn. Trámy
na chodbě v 1. poschodí musely být podepřeny,
aby se nesesuly. Vzhledem k této situaci požádalo
ředitelství školy spolu s MNV odbor školství a kultury ONV o urychlené provedení generální opravy
školní budovy a odstranění havarijního stavu.
Oprava byla uskutečněna v době prázdnin v roce
1963. Tato oprava si vyžádala nákladu 100 000 Kč.
I když byla celá akce prováděna Stavebním podnikem z Lanškrouna, účastnilo se prací mnoho
občanů z Rudoltic, kteří odpracovali značné množství hodin. Snad stojí za zmínku, co všechno bylo
vykonáno. Byla znovupokryta střecha, a to eternitem. Přitom pod její polovinou byl vyměněn starý

V roce 1964 bylo započato s celkovou opravou
plotu před školní budovou tak, že bude celý
prostor kolem školy oplocen. Zatím je dokončen dílový plot před celou školou. Těchto prací
se zúčastnili otcové dětí docházejících do školy.
Práce na této akci byla zahájena poměrně pozdě na podzim, přesto však byla včas dokončena,
za což patří všem, kteří se na ní podíleli, dík.
Květinové zahrady před školou byly v posledních letech z velké části v neutěšeném stavu. Zásluhou učitelů a Výboru žen podařily se rekultivovat postupně
záhonky a zasázet květiny, o které se starala Marie
Řeháčková. Těchto prací se také zúčastnili žáci školy.
Svou činnost při škole rozvíjí také úspěšně Sdružení rodičů a přátel školy. Zvláště v posledních letech
zásluhou předsedy Františka Šrámka byla jeho
činnost bohatá. Kromě pomoci při organizování
brigád (zvláště při malování školy) pomáhalo SRPŠ
učitelům při řešení výchovných i výukových úkolů.

MATEŘSKÁ ŠKOLA
Do roku 1955 bylo ředitelství této školy společné. Tohoto roku dochází k rozdělení a ředitelkou
mateřské školy se stala Božena Řeháčková.
V této době je škola umístěna ve staré budově
v nevyhovujících místnostech. Výchovná a vyučovací práce v těchto ponurých prostorách
byla velmi těžká. Ředitelství školy spolu s rodiči
zlepšovalo prostředí v místnostech, přesto však

ZDRAVOTNICTVÍ
ROK 1953 – 1963
Stále větší počet zaměstnaných žen ať v zemědělství nebo průmyslu zvyšoval požadavek umístění
dětí. Dosavadní mateřská škola nestačila kapacitou,
kromě toho bylo třeba umísťovat i děti mladší tří let.

JESLE
Jesle zpočátku neměly dostatek dětí. Postupem
času však zájemců přibývalo, a to byl i základ pravidelného provozu. Během roku 1953 se docházka
stabilizovala natolik, že činnost jeslí v Rudolticích se
stala skutečností. Vedoucí jeslí se stala Jiřina Motlová
z Ústí nad Orlicí.
Původně byly jesle umístěny ve škole, ale po krátké době došlo k výměně, a to tak, že mateřská
škola byla přestěhována do národní školy a jesle
na čp. 234, kde jsou doposud.
Rostoucí zájem rodičů o toto zařízení měl za následek stále zvětšující se počet dětí v jeslích. Místnosti
byly nedostatečně vybavené, bylo třeba různých
stavebních úprav. To všechno si vyžadovalo značné finanční náklady, které spolu s prací obětavých
rodičů pomohly zlepšit prostředí.
V roce 1963 kapacita jeslí obsahovala 15 dětí. Byl
už takový stav, že mnoho zájemců ze strany rodičů
bylo odmítáno. Proto se MNV rozhodl k výstavbě

nového skladu na uhlí a dříví a zároveň i k vybudování jedné místnosti pro kočárky. Zároveň bylo
přikročeno k tomu, že v jeslích byla z bývalé stodoly vybudována jedna nová místnost. Tím mohl být
zvýšen počet dětí na 20. Zároveň ONV v Ústí nad
Orlicí přidělil do našich jeslí o jednu sílu více.
Přesto však i v současné době ještě nemůže sociální a zdravotní komise vyhovět všem žádostem.
Kromě těchto větších akcí byly v jeslích prováděny
i další drobné opravy. Rovněž byla znovu oplocena
zahrada u jeslí a na ní vybudováno pro děti pískoviště, aby si mohly hrát na čerstvém vzduchu.
Zdravotní sestry, které působily v jeslích, byly
v naší obci vždy po kratší dobu. Docházelo k častým změnám personálu a tím také zájem těchto
pracovnic o jesle nebýval vždy takový, jak by bylo
žádoucno.
Teprve v poslední době jsou v našich jeslích zaměstnány ženy z Rudoltic. Anna Svobodová je vedoucí jeslí, Vlasta Brokšová je sestrou, kuchařkou je
Marie Máčková a uklízečkou Anna Bendová. Třetí
zdravotní sestrou je L. Šilarová z Lanškrouna.

DĚTSKÁ PORADNA
Dalším zdravotnickým zařízením, které v obci bylo
vybudováno, je dětská poradna. Dříve musely
maminky s dětmi na pravidelné lékařské prohlídky a na očkování do Lanškrouna. Proto přistoupil
MNV spolu s výborem žen k zřízení poradny pro
děti v Rudolticích. Původně byla ve dvou místnostech na MNV, v roce 1962 byla přestěhována
do školy, kde je až dosud. Pravidelně 1x za 14 dní
zajíždí do naší obce Dr. Vasyl Melnyk, provádí
prohlídky dětí i jejich očkování.
Naše zdravotnictví dosáhlo nesmírných úspěchů na poli ochrany člověka před nakažlivými
a nebezpečnými nemocemi. Kromě očkování,
která byla dříve běžně prováděna, byla postupně
zaváděna i další, která dnes jsou samozřejmostí.
Mezi ně patří očkování proti tuberkulose (na niž
dnes umírá nepatrné množství lidí), proti obrně
(od r. 1962 nebyl zaznamenán v naší republice
případ tohoto onemocnění), proti tetanu – zvláště významné pro zemědělce.
Kromě toho jsou prováděny některé hromadné akce,
které pomáhají v boji proti nemocem. Je to snímkování plic, které v popisovaném období proběhlo několikrát, a prohlídky žen odborným lékařem.

SOCIÁLNÍ PÉČE
Rovněž na poli sociální péče vynakládá náš stát
značné částky. I v naší obci je mnoho důchodců,
kteří po své celoživotní práci užívají zaslouženého
odpočinku ve stáří. Kromě toho jsou však u nás
i důchodci invalidní.
V poslední době užívají výhod důchodového i nemocenského pojištění také zemědělci, členové JZD.
MNV několikrát vypomohl rovněž jednorázově některým rodinám, které z různých důvodů se staly tak
zvanými sociálními případy. (Pokračování příště)
Připravila Marcela Macháčková
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4. ročník při výuce. Foto: Jana Hejkrlíková

Hodina čtení ve 3. ročníku. Foto: Jana Hejkrlíková
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Tělocvik v 1. ročníku. Foto: Blanka Valíková

PRODEJ ZAŘÍZENÍ nájemního bytu
č. 604/11 v obytné zóně Zámeček
Mgr. Jana Filipová, notářka se sídlem
v Ústí nad Orlicí nabízí ke koupi kompletní
zařízení nájemního bytu č. 11 v domě
čp. 604, a to v rámci likvidace dědictví
po zemřelém nájemníku p. Romanu
Prokopovi.
Obec jako vlastník a pronajímatel tohoto
bytu je ochotna uzavřít nájemní smlouvu
k tomuto bytu výjimečně mimo jakékoliv
pořadí v Seznamu žadatelů, který je pravidelně
aktualizován na úřední desce obecního úřadu,
a to se zájemcem, který nabízené kompletní
zařízení uvedeného bytu odkoupí. To vše
ovšem za předpokladu splnění podmínek pro
uzavření nájemní smlouvy, kterými jsou:

Při tělocviku v 1. ročníku. Foto: Blanka Valíková

Tělocvik ve 2. a 3. ročníku. Foto: Jana Hejkrlíková


splnění limitního čistého příjmu
domácnosti po dobu 6 měsíců před
uzavřením smlouvy (dle předložených
potvrzení o příjmu nájemce a osob
spolubydlících)
Hodina matematiky v 5. ročníku.
Foto: Jana Hejkrlíková

ZVONÍ !!! NOVÝ ŠKOLNÍ ROK JE TADY!
Nový školní rok 2011/2012 začal pro našich 65 žáků ve slavnostně vyzdobených třídách. Plni očekávání byli především
naši prvňáčci, na které se již velmi těšila jejich třídní učitelka Mgr. Blanka Valíková. Na první cestě do lavic nové žáčky
doprovodili rodiče. Školní hymnou „Rudoltická školička“ je přivítali i kamarádi z 2. – 5. ročníku.

INFORMACE O ŠKOLE
Základní škola a mateřská škola Rudoltice,
Rudoltice č. p. 200, 561 25
E-mail: zsrudolt.@tiscali.cz, www.zsrudoltice.cz
Ředitelka: Mgr. Lenka Havlenová

ROZDĚLENÍ TŘÍD,

TŘÍDNÍ UČITELKY:

ŠKOLNÍ DRUŽINA

Marcela Jílková
Stanislava Vávrová, DiS
Lenka Bártlová
Erika Kohoutová
Daniel Žáček
Markéta Žáčková
Blanka Prokopová
Martin Prekop

1. oddělení (1. a 2. ročník) Pavlína Vojtíšková
2. oddělení (3., 4. a 5. ročník) Mgr. Michaela
Beranová

ÚTVAR EKONOMICKÝ:
ekonomka školy Bc. Iva Skalická
vedoucí ŠJ
Marcela Jílková

MATEŘSKÁ ŠKOLA (celkem 55 dětí)
1. oddělení (mladší děti) „Berušky“, paní
učitelka Alena Prícká,
paní učitelka Dana Frebortová (celkem 28 dětí)
2. oddělení (starší děti) „Sluníčka“, paní učitelka
Marcela Kolářová, DiS, paní učitelka Monika
Mužíková (celkem 27 dětí)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA (celkem 65 žáků)
1. ročník (16 žáků)
2. ročník (14 žáků)
3. ročník (14 žáků)
4. ročník (11 žáků)
5. ročník (10 žáků)

Mgr. Blanka Valíková
Mgr. Jana Hejkrlíková
Helena Filípková
Stanislava Vávrová, DiS
Mgr. Lenka Havlenová,
ředitelka školy

ZÁJMOVÉ KROUŽKY:
ÚTVAR PROVOZNÍ:
uklízečka ZŠ
uklízečka MŠ
kuchařka
pomoc. kuchařka

Marie Chromcová
Eva Jandová
Věra Šimková
Petra Prekopová

ŠKOLSKÁ RADA:
Školská rada se schází pravidelně po celý rok.
Schvaluje čerpání školného, řeší problémy
týkající se uzavření zařízení během prázdnin
a připomínky rodičů.
ČLENOVÉ:
Dana Frebortová

MATEŘSKÁ ŠKOLA

sportovní kroužek, vedoucí Monika
• Mužíková
(úterý 1x za 14 dní,
13.30 – 14.30 h)
výtvarný kroužek, vedoucí Alena Prícká
• (čtvrtek
13.45 – 14.45 h)
ZÁKLADNÍ ŠKOLA
tanečně pohybový kroužek, vedoucí
Ludmila Jónová, Helena Filípková
(středa 13.00 – 14.00 h)

•

pro radost, vedoucí Stanislava
• zpívání
Vávrová, DiS (pondělí 14.00 – 15.00 h)

pro žáky z 1. a 2. ročníku, vedoucí
• angličtina
Stanislava Vávrová, DiS (pondělí 12.45 – 13.45 h)
výtvarný kroužek, vedoucí Monika
• Svatošová,
Lenka Dušková
(čtvrtek 14.30 – 15.30 h)
počítačový kroužek bude přednostně
• pro
žáky z 2. a 3. ročníku, vedoucí Mgr. Jana
Hejkrlíková (úterý 13.15 – 14.15 h)
outdoorový kroužek, vedoucí Daniel Žáček
• (čtvrtek
15.15 – 17.15 h)
sportovní kroužek, vedoucí Daniel Žáček
•(úterý
15.30 – 17.00 h)

Dva měsíce prázdnin rychle uběhly a před námi
je deset měsíců školní práce, ale také spousta
zábavy a pěkných zážitků. Již 8. října 2011
budeme pořádat VI. ročník„Drakiády“. Těšíme se
na krásné dráčky, kteří rozzáří nebe nad hřištěm
TJ Sokol Rudoltice v sobotu od 14.00 hodin.
Kolektiv pracovníků ZŠ a MŠ Rudoltice


absence vlastnictví nemovitosti
– nikdo z členů domácnosti (nájemce,
ani osoby spolubydlící) nesmí být k datu
uzavření nájemní smlouvy vlastníkem
nebo spoluvlastníkem nemovitosti určené
k bydlení, v jejich prospěch rovněž nesmí
být v KN evidováno věcné břemeno užívání
nemovitosti určené k bydlení (operativně se
splnění této podmínky kontroluje v katastru
nemovitostí při uzavírání nájemní smlouvy)


složení kauce – před uzavřením nájemní
smlouvy je nutné na účet obce složit kauci
ve výši 3násobku nájemného – v tomto
případě kauce činí 3x 2.640 Kč (složené
peníze jsou ve vlastnictví nájemníka po celou
dobu nájemního vztahu; v případě ukončení
nájemního vztahu se složená kauce vrací
nájemníkovi za předpokladu, že obec za ním
neeviduje žádné pohledávky).
Více informací k výše uvedeným podmínkám
získáte na tel. č. 465 323 124, popř. 776 023 736.

Fota: Helena Filípková, Zuzana Parentová

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR RUDOLTICE

2011

KALENDÁŘ AKCÍ V OBCI
25. 9.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ

8. 10.

DRAKIÁDA

15. 10.

POSEZENÍ S CIMBÁLOVOU MUZIKOU

26. 11.

MIKULÁŠSKÝ ZÁJEZD NA MUZIKÁL NA LEDĚ POPELKA

2012

Prosinec

ADVENTNÍ KONCERT

21. 1.

SPORTOVNÍ PLES

11. 2.

HASIČSKÝ PLES

18. 2.

3. ROČNÍK RUDOLTICKÉHO MASOPUSTU

15. 6.

KONCERT KAPELY THE BACKWARDS

16. – 17. 6.
7. 7.
Srpen

RUDOLTICKÁ POUŤ
KNOFLÍKIÁDA III. + ZÁMECKÁ OSLAVA 5. VÝROČÍ
COUNTRY ODPOLEDNE NOVÝ ZÁMEK

15. 6. 2012
The Backwards

