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Obecní zpravodaj 
Obec Ruda                  leden 2013 
 

OSLAVY OBCE PŘI PŘÍLEŽITOSTI VÝRO ČÍ 1. PÍSEMNÉ ZMÍNKY O OBCI  
 
 Zastupitelstvo obce se rozhodlo uspořádat oslavu 660. výročí první písemné zmínky o obci Ruda. 
S oslavou bude spojen i sraz rodáků z naší obce. 
 Oslava proběhne v sobotu 29. června 2013 (původní termín, 6.červenec, byl změněn kvůli Dnu 
slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje, který bude spojen s oslavou 1150 let od jejich příchodu na Velkou 
Moravu). Budeme rádi, pokud nám občané sdělí své nápady, čím by se taková oslava mohla zpestřit, na co by 
se nemělo zapomenout apod. Uvítáme i dobrovolníky, kteří rádi pomohou při organizaci a přípravách oslav. 
 Zatím vás všechny můžeme navnadit na zamluvenou muziku a hlavní kostru programu oslav. Oslavy 
začnou mší v kostele sv. Jiljí v Rudě, kde bude vysvěcen znak i prapor Obce Ruda. Následovat bude průvod 
obcí, který skončí na návsi, kde se odehraje další část oslav. Po oficiálním uvítání a připraveném kulturním 
programu nám bude k poslechu a tanci hrát kapela Galáni, kteří nás doprovodí i v průvodu. Poté je vystřídá od 
18 hodin kapela Vysočinka. Připravujeme i další zajímavý doprovodný program pro dospělé i pro děti tak, aby 
si každý odnášel z oslav nezapomenutelný zážitek a rád na tento den vzpomínal. 
 

VÝZVAVÝZVAVÝZVAVÝZVA    
 
Prosíme čtenáře obecního zpravodaje, pokud mají doma staré fotografie z historie Rudy, 
z dřívějších akcí, staré fotografie domů nebo částí Rudy a jejího okolí, jestli by je mohli 
zapůjčit obecnímu úřadu k okopírování, abychom je mohli použít pro své potřeby (použití 
v almanachu nebo při propagaci obce na webových stránkách či výstavě fotografií 
z historie obce). Podívejte se do svých alb, zda nemáte fotografie např.: 
 
- školní fotografie se svými spolužáky ze školy v Rudě, 
- dřívější slavnosti dožínek, 
- z poutí, 
- z karnevalů, 
- fotky svých domů, 
- z masopustů, 
- z hrkání, 
- z okolí Rudy – fotky lesů, rybníků, 
- staré výuční listy či školní vysvědčení. 
 
Stejná prosba se týká i občanů ze Lhotky a Křeptova. 
 
Předem všem děkujeme za snahu a věříme, že objevíte zajímavé a krásné snímky, které 
nás uvedou do starých vzpomínek. 
 

NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY OBCE  
 
Zastupitelstvo Obce Ruda se rozhodlo a schválilo pořízení a vytvoření nových webových stránek Obce 

Ruda. Současné webové stránky byly vytvořeny před 8 lety ze stáhnutého redakčního systému z internetu. 
Úroveň stránek odpovídala tomu, že vše bylo zadarmo a naše znalosti dokázaly pouze plnit stránky povinně 
stanovenými dokumenty či informacemi apod. 
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Současné nové webové stránky vytvoří firma Autograph z Velkého Meziříčí (reference – www.orechov-
ronov.cz, www.martinice.cz, www.brezejc.cz, www.osovabityska.cz  Firma má termín pro dokončení stránek 
28.2.2013. Poté se můžeme těšit na příjemnou změnu. Kdo má pěkné fotografie, o kterých si myslí, že by se 
mohly zveřejnit na našich webových stránkách, ať je pošle emailem na obec.ruda@tiscali.cz (fotografie okolí 
Rudy a Lhotky a Křeptova či budov či částí obce). 

 

ODPADY – MÍSTNÍ POPLATEK V  ROCE 2013 
 
Místní poplatky za systém shromažďování, třídění a odvoz komunálního odpadu a za psy zůstává stejný 

jako předešlé roky. To znamená, že občan zaplatí 480,- Kč za odpad a 50,- Kč za 1. psa a 80,- Kč za 2. psa. 
Tyto poplatky jsou občané s trvalým pobytem v Rudě, Křeptově nebo Lhotce povinni zaplatit do 31.1.2013 
podle vyhlášky a to buď na účet obce a nebo v úředních hodinách každý čtvrtek od 16 do 19 hodin na pokladně 
na Obecním úřadě Ruda. Nemovitosti užívané k rekreačním účelům nebo, jinak řečeno, domy bez občana 
s trvalým pobytem na uvedeném čísle– za ty vlastník zaplatí 500,- Kč do 31.8.2013. Po uvedených termínech 
bude nucen obecní úřad v souladu se zákonem a vyhláškou tyto poplatky písemně vymáhat. 

Celkové náklady přepočtené na 1 občana jsou 536,- Kč a Obec Ruda doplácí tedy částku 56,- Kč na 
občana. Letos sice platí nový zákon umožňující zvýšit tento místní poplatek až na částku 1.200,- Kč, ale 
zastupitelstvo se rozhodlo částku vůbec nenavyšovat i z důvodu vyššíhiozatížení rodinných rozpočtů díky 
zvýšení daně z přidané hodnoty. 

 

SBOR DOBROVOLNÝCH HASI ČŮ RUDA – VÝZVA HASI ČŮM  
 
Kdo chce hasičský vycházkový úbor, ať se nahlásí u Víta Staňka do 31. ledna. Krátké časové rozmezí je 

stanoveno proto, aby se slavnostní oblek stihl objednat a ušít do oslav obce a setkání rodáků, kde budou hasiči 
spoluorganizátory. 

Cena obleku bude cca 4.500,- Kč, z toho každý zájemce zaplatí 1.000,- Kč ze svého, 1.000,- Kč přispěje 
Obec Ruda a zbytek doplatí SDH Ruda.  

Takže se rychle rozmyslete a nahlaste se veliteli SDH Ruda.  
Zároveň se plánují doladit pracovní oděvy SDH Ruda – ať přijde každý, kdo nemá žádný, nebo 

mu současný pracovní oděv nevyhovuje (např. velikostí atd.). Nevyhovující starý oděv vezměte s sebou! 
Sraz zájemců je ve čtvrtek 31.1.2013 v 19:00 hodin ve velkém sále kulturního domu. 

 

Z NAŠÍ ZÁKLADNÍ ŠKOLY  
 

DÁVNÁ TAJEMSTVÍ HUDBY 
 

  

Jedním z nejstarších společných jazyků lidstva je hudba, kterou nám příroda 
a bohové dali jako ten nejvzácnější dar. Hudba pramení ze skrytých míst naší 
duše a osudem  každého z nás je, abychom ji znovu našli a vdechli jí život.  
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28. listopadu 2012  měly děti naší školy a také budoucí prvňáčci možnost strávit dopoledne  

s významným zahraničním hudebníkem. Naším vzácným hostem byl tuvinský mistr hrdelního zpěvu Gendos 
Čamzyryn, který přijel společně se Svatavou Drlíčkovou, která pro naši školu již několik roků připravuje 
muzikofiletické a artefiletické programy, ve kterých děti blíže poznávají různé hudební nástroje z celého světa a 
zkouší si netradiční výtvarné techniky. 
 

Tentokrát jsme slyšeli koncert s názvem Dávná tajemství hudby. V rámci vystoupení se děti dozvěděly 
o prvních zvucích na zemi, které hraje příroda. Ve třídě pak chvíli zlehka pršelo, zpívali ptáci, foukal vítr, 
hřmělo, ale také jsme leželi v písku a vyhřívali se u moře. 
  

Společně hráli nástroje, které by se bez setkání Gendose a paní Drlíčkové nikdy nepotkali jako např. 
fujarka, náš tradiční nástroj a tuvinský nástroj igil. Mohli jsme slyšet také bubny, didgeridoo, tibetské mísy, 
byzanče, došpulur, koncovky, brumle, utary, ústní harfy a další zajímavé nástroje.  

Hudební vystoupení bylo doprovázené zpěvem a děti poprvé tak slyšely hrdelní zpěv, který je značně 
odlišný od zpěvu, který známe. Abychom ho v krátkosti a úplně jednoduše přiblížili. Při zpěvu může jeden 
zpěvák zpívat současně několika hlasy za pomocí zvláštní hlasové techniky. 

Součástí koncertu byly také příběhy o původu a vzniku hudebních nástrojů a zbyl dostatek času na 
otázky. 

Setkání s Gendosem bylo pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Vyprávění o Sibiři, kde žije, 
tradicích a způsobů života všechny nadchlo. 

Gendos je významným hudebníkem nejenom v Tuvě a Rusku, ale také v Evropě. 18 roků cestuje po 
světě a přibližuje všem tradiční  tuvinskou hudbu a zpěv. Čtvrtým rokem spolupracuje s paní Svatavou 
Drlíčkovou u nás i v zahraničí. Společně koncertují, připravují programy pro školy a veřejnost. Oba  také 
působí  také jako muzikoterapeuti. 
 

INFORMACE O SBĚRECH VE ŠKOLE : 
 
Sběr papíru a víček neustále pokračuje. V současné době je naše škola opět na prvním místě!!!!  
Prosíme, pomozte nám prvenství udržet.  
Papír a víčka  můžete přinést 28.1. 2013 od 15.30 hod. – 16.00 hod. do školy. 
Jinak po telefonické domluvě kdykoliv. Další sběr plánujeme začátkem dubna. 
 
      Články ze ZŠ připravili Mgr. Jana Součková , Mgr. Eva Bednářová 
 

VEŘEJNÉ BRUSLENÍ  
 
Díky velkému zájmu o předvánoční bruslení a hokej se bude konat ještě jeden termín pronájmu zimního 

stadionu ve Velké Bíteši a to až v průběhu března, některou neděli. Dříve žádný volný nedělní termín není 
volný. Po zjištění přesného termínu budete informováni rozhlasem a emaily.  

Zájemci si tedy mohou přijít zasportovat a držme palce našim hokejistům, aby oplatili našim sousedům 
z Jabloňova porážku 4:3 z konce loňského roku. 

 

INFORMACE O VODNÉM A STO ČNÉM  
 
Na obecní emailovou adresu jsme dostali odkaz na ceny vodného a stočného v naší republice. Pro zajímavost 
zde uvádíme regiony s dražší vodou a pak, naopak s tou levnější. Bližší informace se můžete dočíst na 
webových stránkách www.vodarenstvi.com. 
 

 Region firma 2012 2013 % 
 město okres kraj oblast Prodejce vody vodné stočné vodné stočné růst VS 
1 Turnov  Veolia 81,32 90,85 11,07 
2 Ústí na Labem, Liberec Veolia 83,30 88,99 6,83 
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3 Frýdlant  Frýdlantská VS 84,28 88,71 5,26 
4 Hradec Králové Veolia 83,20 88,04 5,82 
5 Chrudim  Energie AG 84,73 87,94 3,78 
6 Plzeň Veolia 83,45 87,89 5,32 
7 Plzeň - Sever Veolia 83,51 87,86 5,21 
8 Kladno, Mělník, Kralupy  Veolia 84,48 87,63 3,59 
9 Beroun Energie AG 82,88 86,37 4,21 
10 Blansko Vodárenská, a.s. 81,41 86,14 5,81 
11 Žďár nad Sázavou Vodárenská, a.s. 77,70 84,40 8,62 
12 Moravská Třebová Energie AG 77,50 84,20 8,65 

13 Zlín, Luhačovice, 
Napajedla 

Veolia 83,28 84,01 1,00 

14 Sokolov Veolia 79,55 83,98 5,57 
15 Třebíč Vodárenská, a.s. 78,90 83,44 5,75 
16 Jihlava Vodárenská, a.s. 76,05 82,04 7,86 
17 Pardubice Vak Pardubice 77,10 80,00 3,80 
18 Rychnov nad Kněžnou Veolia 79,90 79,90 0,00 
19 Břeclav Vak Břeclav 76,72 79,33 3,40 
20 Jičín VHS Jičín 75,95 78,95 3,95 

… a teď ty levnější ceny: 
40 Brno ONDEO 64,30 67,61 5,15 
41 Krom ěříž Vak Kroměříž 64,77 67,42 4,10 
42 Havlíčkův Brod Vak Hav.Brod 64,99 66,87 2,89 
43 Jeseník Vak Jeseník 63,05 64,86 2,87 
44 Trutnov  Vak Trutnov 57,97 63,71 9,90 
45 Horní M ěsto Vak Bruntál 60,02 62,94 4,87 
46 Litomyšl  Vodovody,s.ro. 52,30 52,76 1,00 

 
 
Cena vodného pro naši obec = ceny Vodárenské akciové společnosti, a.s. Žďár nad Sázavou – cena za 1 m3 je 
42,61 Kč bez DPH , s 15 % DPH je celková cena 49,00 Kč.  
 

Co se u nás dělo 
 
ROZSVÍCENÍ VÁNO ČNÍHO STROMU  
 
Poslední listopadový den jsme se všichni setkali na návsi, abychom rozsvítili vánoční strom a nasáli vánoční 
atmosféru. Děkujeme touto cestou žákům místní základní školy a paní učitelce Mgr. Janě Součkové za krásně 
připravené kulturní pásmo, které jim muselo zabrat hodně času a úsilí při přípravě. 
Získané fotografie jsou zveřejněny na rudaobec. rajce.idnes.cz. 
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Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 
Sobota 2. února Masopust – průvod masek obcí 

• Začátek už v 11 hodin od kulturního domu 
(důvod posunutí začátku je větší počet domů 
k obcházení a dřívější ukončení masopustu, 
kdy v minulých letech masopust končil už za 
tmy). 

• Zveme tímto obyvatele do průvodu v maskách 
aneb: „ Jaký si masopust uděláme, takový ho 
budeme mít!“ 

Sobota 9. února Merenda 
• Začátek ve 20 hodin 
• Hraje Fr. Kratochvíl ml. se zpěvačkou 

Neděle 3. března Dětský karneval 
• Začátek ve 14 hodin 

 
  

VÝŇATKY Z  MATERIÁL Ů PRO ALMANACH  
 

První zmínka o vesničce Kyjovy  je stejně jako u Lhotky z roku 1371, kdy se mluví o Mikuláši z Kyjov. 
Při vkladu dílu majetku Jana Meziříčského z Lomnice Janovi z Pernštejna z roku 1536 je ves opět zmiňována. 
Tímto přepisem se dostala do majetku Pernštejnů, stejně jako Ruda. Další zmínka pochází až z roku 1552, kdy 
Jaroslav z Pernštejna jménem svým i svých bratrů Vratislava a Vojtěcha předává Kyjovy spolu s Ořechovem, 
Kadolcem a v té době již pustou vsí Chlístov s příslušenstvím Janu Přepickému z Rychmberka. Znovu se 
Kyjovy objevují v roce 1562 v Zemských deskách, kdy je obec přepsána ze Zykmunda Helta z Kementu, 
majitele velkomeziříčského panství, na Erazyma Polcara z Parařova. V roce 1590 už je tato ves vzpomínána 
jako pustá. Tehdy ji kromě louky a lesa Horky, spolu s Osovou Bitýškou  a Ořechovem přepisuje Jan Polcar  
z Šparačova panu Smilovi Osovskému z Doubravice na Třebíči a Osovým. Od té doby už nejsou o Kyjovech 
žádné zmínky. Místní lidé však říkají, že si pamatují, že před vznikem JZD byly u rybníka Kyjovy malé 
rozvaliny domů.  

První zmínka o Křeptově pochází z roku 1482 z Knihy pana Viléma z Pernštejna. Tehdy byl Chřebtov 
přepisován ze Ctibora Dčbeříka z Hartíkovic a z Mistřína na Mikuláše z Jemničky. Spolu s Rudou je zapsán 
v roce 1506 jako součást věna Apolény ze Ctěnic, manželky Jana z Lomnice a na Meziříčí. V roce 1536 byl 
Křeptov přepsán spolu s Rudou na Pernštejny, jmenovitě na Jana z Pernštejna. V padesátých letech jej v rámci 
svého panství Pernštejnové prodávají Zikmundu Heldtovi z Kementu. Další zmínka je také z roku 1556, kdy 
český král Ferdinand I. předává celé bývalé panství třebíčského opatství a měřínského probožství panu 
Vratislavovi z Pernštejna z důvodu zpustlosti kláštera do alodiální držby. Mezi majetkem kláštera je také 
zmíněna ves Chrapinov, kterou editor zemských desk určil jako Křeptov. Nový majitel však již následujícího 
roku celé měřínské probožství prodal Janu staršímu Stráneckému ze Stránče. Z roku 1560 pochází zmínka o 
přináležení majetku na Křeptově k velkomeziříčskému panství Zikmunda Helta z Kementu. Dále můžeme ves 
Křeptov nalézt v zápise z roku 1581, kdy je společně s Rudou dán Anně hrabince z Hardeku, manželce 
Ladislava Heldta z Kementu a v zápětí dán do společného vlastnictví manželů. 

Směrem od Rudy k Tasovu se kdysi nacházel dvůr Komárov, který s přilehlými pozemky v roce 1416 
patřil Jindřichu z Meziříčí. Dvůr Komárov koupil poté roku 1437 Vachek Rohovský z Tasova. Vladykové 
Rohovští byli starobylý rod vlastnící pozemky a majetek v Taosvě a ve Zhoři. Postupem doby se ocitli na 
společenském a majetkovém žebříčku o něco níže, mezi svobodníky. V roce 1484 je připomínán Martin 
Rohovský, který dvůr opět vyplatil panu Jiřímu z Jemničky. V roce 1544 prodal Matouš Rohovský své dědictví 
Václavovi, Valentovi a Havlovi, kteří si dvůr Komárov rozdělili. Po zániku dvora zbytky zdiva byly rozebrány 
okolními občany ke stavbě obydlí. Pozemky dříve patřící ke dvoru se dosud nazývají „Komárovy“. Kousek od 
dvora Komárov se nacházel strážný hrad Bačátka, po kterém dnes zbylo jen několik kamenů a část hradební 
zdi. Také podle této nedochované budovy se dnes jmenuje jedna z tratí v okolí obce Rudy. 
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V roce 1642, během probíhající třicetileté války, rakouská armáda táhnoucí proti Švédům rozložila svůj 
tábor kolem vesnice Rudy a setrvala na místě. Během svého pobytu nadělala velké škody, vydrancovala obec a 
místní lidé museli před vojáky utéci do okolních lesů. Následkem pobytu vojska zanikla ves Křeptov. Na jejím 
místě si poté hrabě Rudolf z Kounic vystavěl dvůr. Dvůr Křeptov, ovčírna a 10 domků náležel vrchnosti. 
Křeptov byl přifařen do Tasova. Tasovští faráři odtud dostávali desátky, jak dokládá zápis ze zemských desek 
brněnských: „My purkmistr z městečka Tasova vyznáváme, že z vesnice Křeptova před málo lety obyvatelé 
každoročně p. faráři tasovskému destáku dávali 18 kop žita a 18 kop ovsa; nyní pak od tohoto času, jak Jeho 
Milost pan hrabě Rudolf z Kounic na tom místě, kde ta vesnice bývala, dvůr vystavěl, žádných desátků nedává, 
jen toliko jedenkráte, když dvojctihodný kněz Vavřinec Bendera, farář budišovský a tasovský, pana hraběte 
z těch desátků upomínal, vědro vína za ty desátky křeptovské dáti ráčil … V Tasově, dne 10. března 1672 
(Matrica totius decanatus Magnomezricensis).1 V roce 175 spadalo pod dvůr Křeptov 551 měřic polí, 29 měřic 
pastvin, 8 měřic zahrad a luk pod 63 vozů sena.2 

V následujících letech proběhly na Moravě lánové vizitace3. Díky nim můžeme dnes znát počty 
usedlostí a také částečně majetkové vlastnictví obyvatel v druhé polovině 17. století na Rudě. Tak tedy: Na 
Rudě bylo celkem 27 usedlostí, z nichž 19 byly usedlosti obydlené už před válkou a také obydlené zůstaly i po 
válce. Dále tu byly 3 usedlosti nově obydlené, tedy jde o usedlosti, které za války, případně těsně po ní zpustly, 
ale do konání vizitace už byly znovu obsazené. V Rudě se také nacházely 3 staré a 2 nové  pustky. Co 
zapříčinilo opouštění usedlostí? Tři hospodáři na usedlostech zemřeli a jeden za války zběhl. 4 

Celkem na Rudě bývalo tedy v té době 27 domů (1 celolán, 1 třičtvrtělán, 11 půllánů, 4 čtvrtlány a deset 
domů bez polí – ti, co v nich bydleli se nazývali domkaři. Dohromady měli 428 měřic polí, což jsou téměř 4 
lány.5 

 

 
III. vojenské mapování (františko-josefské (1876 – 1878), mapový list 4256_4 

                                                 
1
 ZDB, VIII., 395,396; XIV., 2; XXIV., 10. 

2
 KRATOCHVIL, Augustin. Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy, díl IV. místopisu. Jihlavský kraj. Vel.-Meziříčský okres. Brno 1907, 

s. 385. 
3 První lánová vizitace proběhla v letech 1656 – 57 a druhá ve Znojemském kraji  v letech 1671 – 1672 a v Jihlavském kraji v letech 
1678 – 1679.  
4
 MATĚJEK, František (ed.). Lánové rejstříky jihlavského a znojemského kraje z let 1671 – 1678. Praha 1983, s. 20. 

5
 KRATOCHVIL, Augustin. Vlastivěda moravská. II. Místopis Moravy, díl IV. místopisu. Jihlavský kraj. Vel.-Meziříčský okres. Brno 1907, 

s. 380. 



 7 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 29.11. 2012 v Kulturním domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

• schválilo: 
 
- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Miloslava Koudelu a pana Jaromíra 

Křehlíka 
- doplnění programu zasedání: 
- o bod  9. Pronájem zimního stadionu pro Obec Ruda a Obec Jabloňov na vánoční bruslení 
- o bod  10. Souhlasné prohlášení o opravě průběhu vlastnické hranice pozemků 
- program zasedání jako celek 
- úhradu neinvestičních nákladů za děti mladší než předškolní Městu Velké Meziříčí za období září až 

prosinec 2012 
- rozpočtové opatření č.4/2012 
- žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o odkup pozemku pod trafostanicí ve Lhotce p.č. 1321 

v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí. Prodejní cena  za 1 m2 činí 20,-Kč a veškeré výdaje spojené s 
prodejem hradí kupující 

- žádost manželů P. a V. Š. o odkup části pozemku p.č. 2/1 v k.ú. Lhotka u Velkého Meziříčí dle zákresu 
v kopii katastrální mapy. Zájemce předloží geometrické zaměření k dalšímu schválení 

- pořízení projektové dokumentace na umístění zpomalovacích semaforů na II/602 při vjezdech do obce 
(začátky obce). Realizace proběhne pouze v případě úspěchu v dotačním programu 

- vytvoření nových webových stránek s originální grafikou od firmy Autograph 
- pronájem zimního stadionu pro Obec Ruda a Obec Jabloňov na vánoční bruslení 
- souhlasné prohlášení o opravě průběhu vlastnické hranice pozemků p.č. 547/2, 1786, 1771/1 a st.19 v 

k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (dokumentace o vytyčení v ZPMZ č. 325-637/2012) 
-  

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 13.12.2012 v Kulturním domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

• schválilo: 
 
- zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu pana Miloslava Koudelu a pana Jaromíra 

Křehlíka 
- doplnění programu zasedání: 
- o bod  6. Pověření starosty úpravou rozpočtu dle skutečného plnění k 31.12.2012 
- o bod  7. Seznámení s dopisem z Farního úřadu Ruda 
- program zasedání jako celek 
- Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 

přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů - občan s trv. pobytem v Obci Ruda 
zaplatí 480,- Kč/rok, chalupář a chatař zaplatí 500,- Kč/rok 

- rozpočtový výhled na rok 2015 
- rozpočtové provizorium na měsíc leden a únor 2011, kdy bude hospodařit každý měsíc s 1/12 

neinvestičních výdajů na základě výkazu pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných 
celků, regionálních rad a dobrovolných svazků obcí sestavený k 31.12.2012 

- pověření starosty úpravou rozpočtu dle skutečného plnění k 31.12.2012 
 
 
• bylo seznámeno: 

 
- s dopisem z Farního úřadu Ruda se žádostí o finanční dar na rok 2013 využitý na plánovanou opravu fary 
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Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména 
a příjmení jsou uváděny jen iniciály (výjimkou jsou členové zastupitelstva). Plné verze usnesení a zápisů jsou 
k nahlédnutí v úředních hodinách na Obecním úřadě v Rudě.  
 
 
 
 
Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Jaromír Křehlík. 
 
Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec.ruda@tiscali.cz 
 
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz 
 


