Obec Ruda

Obecní zpravodaj

červenec 2017

Vážení občané,
léto má většina z nás spojeno s příjemnými zážitky a pocity a vnímá ho jako
období slunečných dnů, dovolených a odpočinku. Prostřednictvím našeho zpravodaje
bychom vám chtěli popřát do letních měsíců co nejvíce pohody, zejména dětem
radostný a bezstarostný prázdninový čas, ať už ho budou prožívat s rodiči na
dovolené, u babičky a dědečka nebo na koupališti či u moře. Doufáme, že svá letní
dobrodružství prožijete bez nehod a úrazů!
Krásné prázdniny přeje
Zastupitelstvo Obce Ruda
ROUDŠTÍ HASIČI MAJÍ MISTRYNI REPUBLIKY!

Sezónu roku 2017 odstartovala sestava Michal Kawulok, Marek Musil, Marika, Kateřina a Dominik
Maškovi. SDH Ruda se na prvním závodu objevila v Jablonci nad Nisou, kde závodila Kateřina Mašková na
60m s překážkami, v Jablonci se Katce nedařilo a obsadila 10. místo. Do Jablonce se podívali naši závodníci o
2 týdny později znovu a to Dominik Mašek na 100 m s překážkami v kategorii muži a Kateřina Mašková
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v kategorii dorostenky. Dominikovi se závod moc nepovedl, ale odvezl si cenné zkušenosti. Kateřině se závod
povedl a obsadila 2. místo za Lucií Pomahačovou. Sourozenci Maškovi se na další závod vydali na Visegradský
pohár do Ostravy. Katka zde poprvé závodila za českou reprezentaci dorostenek, na věži se ji dařilo a
v konkurenci lotyšských, chorvatských a slovenských závodnic obsadila 2.místo, bohužel, stovka se jí vůbec
nepovedla a neobsadila žádnou z předních příček. Dominik zde běžel svůj 1. závod na věži, předvedl pěkný
výsledek a obsadil místo v 1. polovině výsledkové listiny. V květnu jeli naši dorostenci na 1. Český pohár do
Třebíče, kde si Dominik zaběhl svůj první sedmnáctkový čas a probojoval se na bodované umístění. Katka
v základních kolech vylepšila svůj osobák a brala 2. místo do poháru, díky tomu se dostala do finále o pohár
HVP, které vyhrála. V ten samý den jeli i naší nejmladší hasiči na šedesátky do Jevíčka, kde Marika brala 2.
místo, Michal bohužel nebral žádný cenný kov.Tento víkend se vydali také na Xflame pohár do Provodovic,
kde Katka obsadila 1. místo a Dominik se probojoval do pavouka, kde bohužel hned do 1. rozběhu dostal
Daniela Klvaňu, vítěze Českého poháru 2016 a mistra světa ve výstupu na věž. Jako 1. postupový závod je
čekalo okresní kolo v Hamrech, kde bezkonkurenčně oba sourozenci vyhráli a postoupili do krajského kola.
Toto kolo se konalo ve Velkém Meziříčí, bohužel si zde Dominik vybral velkou smůlu a na MČR dorostu do
Zlína se nedostal, Kateřině se běh nepovedl podle představ, ale na postup jí to stačilo. Další šedesátkový závod
čekal naše žáky ve Výčapech, kde Marika získala krásné 3. místo, bohužel Michal ani Katka žádné další
umístění na bedně nevybojovali. Na mistrovství ČR se ale naši dorostenci podívali oba dva.
Kateřina Mašková jela za žáky z Velkého Meziříčí na hru Plamen a poté i na dorostenecké
mistrovství za SDH Ruda, na kterém se jí velice dařilo, zaběhla si nový osobák v překážkovém běhu na
100 m a stala se mistryní České republiky v této disciplíně a poté i vicemistryní ve dvojboji, takže se stala
celkovou mistryní České republiky v požárním sportu v kategorii mladší dorostenky. Dominik jel za
dorostence z Velkého Meziříčí, s kterými v žádném případě neudělal ostudu a obsadili krásné celkové 4 .místo.

V neděli 14. května pak SDH Ruda pořádal okrskové kolo v požárním útoku dospělých. A výborně se
předvedli i domácí hasiči, kteří skončili na 2. místě. Hasiči se pak ještě zúčastnili nočních závodů ve Výčapech.
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POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ

Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 3. září. Obec Ruda ve spolupráci s místním SDH jako
pořadatelé celého víkendu si vás dovolují pozvat na některou z plánovaných akcí.
Program:
Pátek 1. září

Pouťová taneční zábava se skupinou SCREAM ROCK
- začátek ve 20 hodin na výletišti před Kulturním domem, za
nepříznivého počasí v Kulturním domě

Sobota 2. září

Fotbalové utkání Svobodní – Ženatí
- začátek ve 14 hodin na hřišti

Neděle 3. září

Pouťová mše s krojovaným průvodem, dožínkovými věnci, kytičkami a
pouťovými buchtami v kostele sv. Jiljí
- začátek průvodu v 9:30 hodin u základní školy
Vyhrávka na návsi - hraje
cimbálová muzika Kyničan
z Moravských Knínic
- začátek ve 14 hodin
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
-

Kompostéry – společná podaná žádost obcí Ruda, Jabloňov a Březejc na pořízení kompostérů a
štěpkovače neuspěla. V 1. kole uspěli v absolutní míře jen mikroregiony a větší města nad 5 tisíc
obyvatel. Bylo vyhlášeno 2. kolo, kde je alokováno 600 milionů Kč, tzn. šance je větší oproti 1.
kolu. Ke zvýšení šancí na úspěch podáme pod hlavičkou Mikroregionu Velkomeziříčsko-Bítešsko
další žádost a to ve spojení s dalšími 5 neúspěšnými obcemi (Jabloňov, Březejc, Ořechov, Petráveč,
Záblatí). O úspěchu či neúspěchu budeme informovat v dalším čísle zpravodaje.

-

Za Dvořišti byla dokončena stavba komunikace za Dvořišti kolem nových rodinných domů. Práce
provedla firma Strabag, která vyhrála výběrové řízení na dodavatele. Na tuto akci jsme získali dotaci
z Programu obnovy venkova.

-

Obec Ruda dostala tzv. žádost o individuální dotaci od COOP družstva Velké Meziříčí a to na
úhradu ztráty z provozování prodejny v obci Ruda v roce 2016 ve výši 51.312,29 Kč. Nastavená
pravidla COOPu jsou taková, že pakliže je dva roky po sobě prodejna ztrátová, požaduje COOP
náhradu ztráty po obci. V případě, že zastupitelstvo dané obce smlouvu a tím i úhradu ztráty
neschválí, tak COOP prodejnu uzavře. V našem případě by se jednalo, v případě neschválení, o
uzavření na začátku topné sezóny na podzim 2017. Je v zájmu obce udržet tuto službu pro občany,
kterou hlavně využívají lidé v důchodovém věku a maminky na mateřské dovolené. Ale pakliže
chceme prodejnu udržet a nechceme doplácet ztráty z provozování, tak se zamysleme, jak bychom
my všichni mohli provoz prodejny podpořit. Nejlepší způsob je, že budeme v obchodě nakupovat a
nebudeme podporovat jen řetězce ve Velkém Meziříčí. Není totiž pravda, že vše je v řetězcích
levnější než v prodejně v Rudě. O tom se můžete přesvědčit sami. Takže se prosím zamyslete nad
problémem, jak udržet prodejnu v Rudě, a podpořte ji. Važme si, že máme obchod s tak širokým
sortimentem a že máme výbornou paní prodavačku. Soukromník nám tu obchod neotevře a neměl
by takové ceny, jako dokáže nabídnout COOP. Uzavření prodejny může mít za následek pak i menší
zájem o stavění domů v Rudě, protože zde nebude základní občanská vybavenost, ke které obchod
jednoznačně patří. Udržet služby v obci je i jeden z cílů Strategického rozvojového plánu Obce
Ruda, které schválilo Zastupitelstvo Obce Ruda.
Přehled maloobchodních obratů za roky 2012 až 2016 v prodejně v Rudě (výsledek roku 2016 je
zkreslen díky 2x přerušení prodávání na několik týdnů díky shánění prodavačky do prodejny):

Rok
Maloobchodní obrat

2012
2 094 023 Kč

2013
1 961 140 Kč

2014
1 696 202 Kč

2015
1 402 439 Kč

2016
1 269 618 Kč

V letošním roce 2017 se dle zjištěných informací situace výrazně lepší a tak doufáme, že výsledek za rok
2017 bude kladný a nebudeme muset řešit ztrátu. Ale toto záleží už na nás všech a na přístupu k prodejně.
Ing. Karel Dvořák, starosta obce

STAVBA CHODNÍKU PODÉL II/602
Letošní hlavní investiční a stavební akcí je vybudování chodníku podél II/602. Na akci jsme podali 2
žádosti na dva úseky (to kvůli nemožnosti vedení chodníku v jedné délce kolem silnice od domu čp. 4 po dům
čp. 85 – byl jeden nesouhlas vlastníků pozemku).
Obec Ruda žádala o dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury (dále jen SFDI). Uspěla ale jen
s jednou žádostí a to s úsekem od začátku Rudy, dům čp. 85 (Horkovi), po dům čp. 82 (Křehlíkovi). Dotace
byla schválená ve výši 657.000,- Kč.
Zatím nevíme, proč druhý úsek, pro obec důležitější, neobdržel taktéž dotaci. Očekáváme písemné
vyjádření ze SFDI. Z webových stránek SFDI víme jen, že (citujeme):
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V roce 2017 bylo na SFDI předloženo 411 žádostí o příspěvek v celkové výši cca 1,2 mld. Kč. U všech
předložených žádostí byla pracovníky SFDI provedena kontrola splnění veškerých požadovaných náležitostí a
následně hodnotící komise provedla bodové hodnocení.
Výbor SFDI na svém jednání dne 22. 6. 2017 schválil poskytnutí příspěvků z rozpočtu SFDI pro rok 2017
na 251 akcí zaměřených na zvýšení bezpečnosti dopravy v celkové výši 671 848 tis. Kč. Původní rozpočet na
zvyšování bezpečnosti ve výši 250 mil. Kč tak byl navýšen o více než 421 mil. Kč. I přesto, že se jedná o
rekordní roční výši příspěvků na bezpečnost, nebylo možné finančně pokrýt veškeré žádosti, které splnily
formální náležitosti. Žadatelé, kteří neuspěli, budou moci znovu požádat o příspěvek v roce 2018.
Zastupitelstvo Obce Ruda ale rozhodlo na zasedání dne 10.7.2017, že stavbu provede v celé plánované
délce dle projektu a druhý, důležitější úsek chodníku bude rovněž postaven. Dodavatelem celé stavby bude
firma CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno. Vítězná cenová nabídka byla ve výši 2.632.258,33 Kč
(chodník + dešťová kanalizace pod úsekem chodníku dům čp. 85 až dům čp. 82).
Stavbu převzala firma CONTENT ve čtvrtek 13.7.2017 a chodník postaví v termínu do 12.11.2017 dle
smlouvy. Díky stavebním pracím bude obyvatelům přilehlých nemovitostí občas znepřístupněn či ztížen příjezd
ke jejich domům. O tomto ale budou včas informováni, ať už ze strany zástupce obce nebo ze strany
provádějící firmy. Domníváme se, že všichni budeme trpěliví a vydržíme menší obtíže, protože na chodník se
dozajisté většina z nás těší.
Obec dle projektu nechává postavit chodník. V místech nájezdů k domům budou snížené obrubníky i
dlažba, umožňující plynulé přejetí vozidel. Napojení za chodníkem směrem k domům ale už Obec Ruda
nehradí a nezajišťuje. To už je pak na každém vlastníku, jak si příjezd k domu zhotoví či domluví.

Co se u nás bude konat
Datum
Pátek 17. srpna – sobota 18. srpna

Víkend 1. – 3. září

Neděle 24. září
(termín možná bude změněn)

Září - říjen
Přelom říjen/listopad

Název akce
Výroba kytiček a věnce na pouť
 Vždy od 15 hodin ve stodole za Kulturním domem.
 Zveme tímto všechny maminky, děti a mládež k
výrobě kytiček a věnce, bez kterých se pouť neobejde.
Program při příležitosti pouti sv. Jiljí
 Pátek: taneční zábava se skupinou SCREAM ROCK
od 20 hodin
 Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti
 Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin
 Neděle: odpolední vyhrávka na návsi s cimbálovou
muzikou KYNIČAN od 14 hodin
Dětský duatlon IRONBABY 2016 (či podobná dětská
akce)
 Na fotbalovém hřišti
 Jízda na kole + běh
 Tombola
 Začátek závodu v 14 hodin, začátek přihlašování v 13
hodin
Poděkování pořadatelům za Zlaté kolo Vysočiny
Večer rozsvícených dýní
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INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ
Soutěž ve sběru papíru
Ráda bych poděkovala za snahu žáků a jejich rodičů, ale i našich spoluobčanů, kteří přispívali naší škole
v soutěži ve sběru papíru, oceňujeme to a moc ještě jednou děkujeme. Nejlepší žáci byli oceněni dárkem. Za
část zisku budou zakoupeny do školní družiny nové výtvarné pomůcky, stavebnice a deskové hry a byla
zaplacena doprava za školní výlet.
V příštím školním roce chceme určitě v soutěži pokračovat a těšíme se, že nám pomůžete opět vyhrát.
Výsledky sběru papíru
1.
2.
3.
4.

Matouš Souček –
Adam Bednář –
Hana Valachová –
Vendula Pelánková Kristýna Pelánková
5. Zuzana Báňová –
6. Martin Jašek –
7. Marek Musil –
8. Miloš Holík –
9. Jarek Číhal –
10. Marika Mašková –
11. Jakub Komínek –
12. Anežka Malcová –
13. Michael Kawulok –

2265 kg
1796 kg
642 kg
605 kg
454kg
384 kg
353 kg
220 kg
177 kg
148 kg
110 kg
99 kg
0 kg

Pořadí v přepočtu na jednoho žáka v celkové soutěži
Pořadí v kategorii Papír:
Pořadí
Škola
1.
Základní škola Ruda
2.
ZŠ a MŠ Radostín n.Oslavou
3.
ZŠ Dlouhá Ves

521,93kg
504,09kg
426,15kg

Návštěva vodníka Ploutvičky
Na konci školního roku proběhla na škole každoroční akce SPANÍ VE ŠKOLE. V rámci večera nás
přijel navštívit místní vodník Ploutvička z rybníku Puštěnec. Děti mu pomohly najít ztracené žabičky a
kamínky a měly prostor se dozvědět spoustu zajímavostí ze života těchto nadpřirozených bytostí. Když byla
tma, s trochou strachu jsme se vydali na stezku odvahy. Každého statečného účastníka čekala od Ploutvičky
odměna – kouzelný hrneček!!! Po vyspání ráno jsme měli možnost jeho kouzlo vyzkoušet – kdo se z něj napije,
bude brzy větší, chytřejší, krásnější a zamilovaný. Tak děti sledujte a nedivte se, až začne kouzlo působit.:-)
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Návštěva ZŠ Lhotky
Již několik let úzce spolupracujeme se ZŠ Lhotky. Jezdíme na společné akce, podílíme se na vzájemné
spolupráci v projektovém vyučování atd. V pátek 16.6. jsme navštívili ZŠ Lhotky, kde si děti z naší školy
mohly společně se žáky ve Lhotkách zkusit různé formy aktivit např. rukodělné práce – výroba chobotničky,
přírodovědné kvízy pro skupiny, tělovýchovná činnost v tělocvičně, přednáška o chování pejsků. Všem se nám
výlet líbil a budeme se těšit na další akce.
Níže ještě něco pro procvičení našich znalostí .
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Nakonec za ZŠ Ruda přejeme všem krásné léto a ať se všechny děti vrátí do školních
lavic po prázdninách odpočaty, zdrávy a plny chuti do nového učení.
HEZKÉ PRÁZDNINY!!!!
Mgr. Eva Bednářová

Co se u nás dělo
V LETOŠNÍM ROCE OBEC RUDA NADĚLILA DĚTEM K JEJICH SVÁTKU VÝLET DO
PEKLA!
Jako každý rok i letos jsme nadělili našim nejmenším dárek v podobě nedělního výletu. Tentokrát si
přišli na své obdivovatelé kultury, pohádek i turistiky.
V neděli 4. června jsme se nejprve vydali do městečka Hlinsko, kde jsme navštívili místní Betlém. Tak se zde
totiž nazývá historická čtvrť, která je součástí Souboru lidových staveb Vysočina, jež se nachází v několika
osadách obce Vysočina a ve městě Hlinsku.
Ve středu města se nachází jedinečné seskupení roubených objektů, které zde vznikaly v průběhu
několika desítek let od poloviny 18. století. Obyvateli těchto domků byli drobní řemeslníci, především hrnčíři a
tkalci. V roce 1989 se započalo s rekonstrukcí vybraných objektů, ve kterých jsou umístěny expozice
dokládající bydlení a dílny lidových řemeslníků. Poté, co někteří shlédli poutavou prezentaci tkalcovny a jiní se
občerstvili v roubené hospůdce, jsme se vydali za druhým cílem nedělního (zatím ještě) slunečného dne. Čekala
nás cesta do PEKLA!
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V lesích na Čertovině u Hlinska vyrostlo unikátní zábavní centrum PEKLO. Čertovinské peklo je jediné
svého druhu nejen v naší republice, ale i v celé Evropě, do hlubin země sahá dvanáct metrů, k nebesům míří
osmi metry. V celém interiéru nás zaujala skvělá práce českých řezbářů, truhlářů a kovářů.
V rámci zábavné prohlídky pro naši skupinu jsme na vlastní oči viděli (a někteří na vlastní kůži zažili),
jak život v Pekle vypadá. Nahlédli jsme do Čertovské školy, Trapírny, byla nám udělena audience u samotného
Lucifera, v Brundibářině kuchyni jsme ochutnali pekelné kulinářské speciality, v Čertím šenku jsme zahnali
žízeň a prošli jsme také komůrkami sedmi smrtelných hříchů. Čerti si připravili zábavu pro hříšníky všech
věkových kategorií. Naštěstí jsme se „nahoru“ dostali všichni, nikoho si v Pekle nenechali, a tak jsme se mohli
vydat vstříc třetí části našeho výletu.
Vyrazili jsme do přírodní oblasti Toulovcovy maštale, která leží na rozhraní České tabule a
Českomoravské vrchoviny. Sice nás trošku popohánělo počasí, které hrozilo bouřkou a deštěm, takže jsme
přidali do kroku, ale zážitek jsme měli…
Užili jsme si krásný červnový den, ze kterého v nás zůstalo spoustu zážitků. Už se těšíme na další výlet
a děkujeme…

ZLATÉ KOLO VYSOČINY
Oproti předchozím ročníkům jsme z důvodu silničního zákona po projednání s Policií ČR letos změnili
akci ze závodu na výlet. Vše probíhalo jako předchozí ročníky, jen jsme letos nevyhlašovali vítěze. I přes to
odstartovalo dohromady 294 cyklistů všech věkových kategorií.
Pro zajímavost - nejmladším účastníkem byl roudský Martin Pelánek, kterému je 5 let a jel s tatínkem
trasu 50 km viz foto. A nejstarším účastníkem pak byl 73letý Jaroslav Zezula, který taktéž ujel 50 km. Za
zmínku určitě stojí, že nejmladší dívkou byla roudská Dorka Tomanová, která ujela také 50 km.
Díky štědrým sponzorům, kteří nás podpořili finančně nebo materiálně a kterým touto cestou děkujeme
za podporu, jsme pro výletníky uspořádali opět bohatou tombolu, a tak i když nám počasí nepřálo tolik jako
v loňském roce, tak účastníci odcházeli domů spokojeni.
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Po dlouhých letech to byl letos bezproblémový ročník – nebyl ani jeden úraz. A tak nezbývá než se těšit
již na příští 17. ročník, který bude 16. června 2018.
Ze Zlatého kola Vysočiny si můžete prohlédnout fotografie či videa, a to na webových stránkách:
https://www.youtube.com/watch?v=_s5xxSuNDLo
https://www.youtube.com/watch?v=NsrIRodPb8w
http://rudaobec.rajce.idnes.cz/Zlate_kolo_Vysociny_2017_-_1._cast/
Autoři fotografií a videí jsou – Petra Malinská, Miroslav Novotný, Eva Matoušková, Silvestr Dvořák.
Pozn.: Kdyby se letos vyhlašovalo podle výsledných časů, tak by Ruda byla 5x na stupních vítězů, což
historie snad nikdy nepamatuje.
Foto č. 1: Nejmladší dívka celého ZKV – Dorka Tomanová z Rudy (6 let)

Foto č. 2: Nejmladší chlapec celého ZKV – Martin Pelánek z Rudy (5 let)

Z DALŠÍHO DĚNÍ
Opět po roce proběhla sbírka použitého šatstva pro Diakonii Broumov. A opět jste darovali velkou hromadu
oblečení. Děkujeme všem, kteří do sbírky přispěli.
V dubnu jsme se také zúčastnili každoročního úklidu kolem silnic v rámci akce „Čistá Vysočina“. Účastnila
se již stabilní sestava sběračů a akci podpořila i místní základní škola. Oproti minulým rokům ubylo odpadků, což
je potěšující zpráva. Doufáme, že tento trend bude pokračovat a dočkáme se doby, kdy nebude potřeba po někom
uklízet.
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Na konci dubna zdárně proběhl lampionový průvod se závěrečným upálením 7 ručně vyrobených čarodějnic
na kopci Strážník.
Pro děti jsme pak uspořádali zájezd k Mezinárodnímu dni dětí, o kterém píšeme na jiném místě.

Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz.

OKÉNKO VETERINÁŘE –
Hypotyreóza psů
Štítná žláza psa je tvořena dvěma laloky ležícími po obou stranách průdušnice. Jejím úkolem je tvořit
hormonální látky, které ovlivňují celkový metabolismus zvířete. Nejčastějším problémem u starších psů bývá
nedostatečná produkce hormonu tyroxinu. Příznaky se projevují pozvolna, jedinec je víc unavenější, má suchou
matnou srst, olysalá místa na bocích, ocase, má sníženou chuť k příjmu krmiva, ale zároveň zvyšuje svou
tělesnou hmotnost, fenky mohou mít skryté hárání nebo dobu mezi dvěma háráními delší. Nemocná zvířata
často vyhledávají teplé prostředí. Predispozici k tomuto onemocnění mají střední a velká plemena psů. Majitelé
zvířat si často myslí, že jejich zvíře je málo aktivní díky vyššímu věku. Onemocnění se diagnostikuje odběrem
krve nejlépe nalačno. Léčba spočívá v podávání léků s obsahem syntetického hormonu štítné žlázy a je
celoživotní. Dávkování je třeba dle pokynů veterinárního lékaře postupně navýšit, po několika měsících se
dávka upraví dle kontrolního vyšetření krve. Léčení psi jsou aktivnější a veselejší, zlepšuje se jejich osrstění.
Vyšetření štítné žlázy by mělo být součástí preventivní prohlídky psů seniorů (u velkých plemen od 6ti let, u
malých plemen od 8.roku života).
Pěkné prázdniny přeje MVDr. Šárka Dresslerová, tel.728531052
Krmiva Tasov ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod.
Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě.

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 25.5.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:










schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Zdeňka Pelánka,
doplnění programu o bod 10. Smlouva o výpůjčce s Římskokatolickou farností Ruda,
doplnění programu o bod 11. Zřízení přípojky el. energie na fotbalovém hřišti,
program zasedání jako celek
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření obce Ruda za rok 2016 a závěrečný účet Obce Ruda za
rok 2016 bez výhrad,
rozpočtové opatření č.5/2017,
účetní závěrku Obce Ruda za rok 2016,
inventarizaci Obce Ruda za rok 2016 bez výhrad,
účetní závěrku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58 ke dni 31.12.2016 s výsledkem
hospodaření: zlepšený hospodářský výsledek – 25 445,75 Kč,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58, za rok
2016 ve výši 25 445,75 Kč takto:
 do fondu odměn 0,- Kč
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 do fondu rezervního 25 445,75 Kč
Návrh zadání Územního plánu Ruda,
„Darovací smlouvu“ s Krajem Vysočina a poskytnutí finančního daru ve výši 2 511,-Kč naplňujíce
„Zásady Zastupitelstva kraje Vysočina na podporu převodu vzdělávacích činností základních
uměleckých škol a školských služeb středisek volného času z kraje na obce a zájmových a sportovních
aktivit dětí a mládeže v prostorách škol a školských zařízení a na školních sportovištích“
smlouvu o výpůjčce s Římskokatolickou farností Ruda o bezúplatné výpůjčce pozemku p.č.1591 v k.ú.
Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 881 m2 (areál hřbitova) na dobu 20 let.
zřízení přípojky elektrické energie na fotbalovém hřišti,
jako hodnotící komisi na výběrové řízení na akci „Chodník podél II/602“ tyto členy: Ing. Karel Dvořák,
Jaromír Března, Zdeněk Pelánek, Anna Baheská a Ivana Tužinská.

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 22.6.2017 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:






schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Zdeňka Pelánka,
program zasedání jako celek,
na základě protokolu o jednání hodnotící komise jako dodavatele stavební zakázky „Ruda – chodník
podél II/602“ firmu CONTENT, s.r.o., Příkop 838/6, 602 00 Brno. Vítězná cenová nabídka byla ve výši
2.632.258,33 Kč.
zveřejnění záměru směny částí pozemků p.č. 833/1 a 1799 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí,
společnosti MATRIGO s.r.o. možnost umístění antén na střechu Základní školy a umístění rozvaděče na
půdě budovy, součástí bude vlastní odpočtový elektroměr. Zároveň umístění dopokrývače na budovu
kulturního domu a možnost propagace přes obecní web a zpravodaj.
bylo seznámeno:



s žádostí o individuální dotaci pro firmu COOP družstvo Velké Meziříčí. Obsahem je žádost o uhrazení
ztráty z provozování prodejny v obci Ruda za rok 2016, která činí 51 312,-Kč. ZO žádost odkládá a
pokusí se zjistit možnosti dotací z Kraje Vysočina. ZO prodejnu chce zachovat a bude jednat o
možnostech jak prodejnu v obci udržet.
neschválilo:



umístění stínící plachty na severovýchodní stranu plotu víceúčelového hřiště na základě žádosti V.R. a
R. R.

Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění jména
a příjmení jsou uváděny jen iniciály. 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
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