Obecní zpravodaj
Obec Ruda

srpen 2018

Vážení občané,
Opět tu máme další vydání obecního zpravodaje. Doufáme, že bude pro vás
zajímavé a bude co číst, když teď musíme splňovat zákon o ochraně osobních údajů,
známým dnes spíše pod označením GDPR. Takže ke zveřejnění jakékoliv fotky či
jména musíme mít souhlas občanů, kteří jsou na fotografii a nebo je zveřejněno jejich
jméno.
Věříme, že nás to moc neomezí a všichni společnými silami dosáhneme stejného
výsledku jako při předchozích vydáních zpravodaje.
Krásný zbytek prázdnin přeje
Zastupitelstvo Obce Ruda
POZVÁNKA NA POUŤ SV. JILJÍ
Pouť sv. Jiljí v Rudě připadá na neděli 2. září. Obec Ruda ve spolupráci s místním SDH jako
pořadatelé celého víkendu si vás dovolují pozvat na některou z plánovaných akcí.
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Program:
Pátek 31. srpna

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

Sobota 1. září

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

Neděle 2. 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
folklórní skupina LHOTÁR
- začátek ve 14 hodin

UZAVÍRKA SILNICE II/602 RUDA – KŘEPTOV
V současné době probíhá oprava silnice II/602 mezi Rudou a Křeptovem. Má být odfrézován povrch
v tloušťce 10 cm a položen místo toho novy asfalt. Měla být částečná uzávěra tohoto úseku a řízeno to mělo být
semafory v období 18.7.- 31.8.2018 Ale zatím žádné semafory nebyly osazeny. Byl zatím stanoven termín
úplné uzávěry tohoto úseku, kdy se bude pokládat nový asfaltový povrch v celé šíři. Konkrétně to bude silnice
mezi Rudou a Křeptovem úplně uzavřena od soboty 25. srpna do neděle 26. srpna 2018. Co se týká
termínů umístění semaforů a dalšího průběhu budeme Vás informovat hlášením.
Jak jsme již v minulém čísle zpravodaje informovali, letos dojde i k rekonstrukci opěrné zdi v obci
Ruda mezi rodinným domem č. 80 a Hostincem u Malců. A dojde zároveň i k opravě povrchu silnice v obci.
A to v úseku od semaforu po semafor. Odfrézuje se 10 cm povrchu a položí se nový 10 cm silný asfaltový
povrch. Tuto akci financuje Kraj Vysočina a bylo k ní vydáno 6. srpna stavební povolení. Tato stavba bude
probíhat za úplné uzavírky silnice II/602 přes Obec Ruda. Místní obyvatelé budou mít samozřejmě výjimku a
budou využívat místní komunikace. Jezdit se tedy bude přes Dvořiště. Zásobování bude taktéž povoleno. Obec
si dala požadavek, aby zásobování a obsluha firem z bezpečnostních důvodů probíhala pouze ze směru od
Velkého Meziříčí, aby těžká doprava neprojížděla přes Dvořiště a náves. Ti, kdo nemají trvalý pobyt v obci
Ruda si pak můžou zařídit povolenku u zhotovitele stavby. Toho ale zatím neznáme. Přesné termíny, kdy
stavba začne, zatím taktéž nevíme. Zatím neproběhlo ani jednání o vyřešení autobusové hromadné dopravy,
která zastavuje v Rudě.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
Kompostéry – společně podaná žádost 6 obcí dopadla úspěšně a uspěli jsme se žádostí o dotace.
Čekali jsme však rychlejší průběh této akce. Vše se prodloužilo díky administrativním přípravám na
výběrové řízení a kontrole všech dokumentů na OPŽP v Praze. Momentálně proběhlo 6. srpna
výběrové řízení na dodavatele kompostérů pro obyvatele a štěpkovačů pro obce.
Dle zjištěných informací od JUDr. Kutnerové, manažerky Mikroregionu, a Ing. Čáslavského, který
nám s celým projektem pomáhá, bude následující průběh:
o zúčastněné firmy se mohou do 15 dnů odvolat proti výsledkům, následovat bude výzva
k podpisu vítězných firem (jedna na kompostéry a druhá na štěpkovače) a do 60 dnů od
nabytí účinnosti smlouvy, tzn. podpisu smlouvy oběma stranami, budou dodány kompostéry
obyvatelům. Předávat se budou přímo v Rudě v kulturním domě oproti podpisům na
výpůjční smlouvě, která je podmínkou dotace. Tato dotace, která je z Operačního programu
Životní prostředí, je ve výši 85 %. Zbylých 15 % zaplatí společně zúčastněné obce.
Na jaře podala Obec Ruda žádost o dotaci na rekonstrukci dívčích záchodů v základní škole.
Žádost byla úspěšná a z Fondu Vysočiny jsme získali maximální možnou podporu ve výši 150.000,Kč. I díky těmto penězům dojde k výměně kanalizace na WC, odizoluje se podlaha, budou nové
omítky, podlahy, bojler na ohřev vody a bude snížen strop díky sádrokartonovým podhledům.
Věříme, že se budou nové záchody žákyním a zaměstnankyním školy líbit.
Obec Ruda podala i další žádosti o dotace, ale v nich už jsme neuspěli. Žádosti byly správně
sepsané, ale díky bodování a velkému počtu žadatelů dostaly přednost důležitější projekty. Neuspěli
jsme se žádostmi z Fondu Vysočiny na opravu místní komunikace ve Lhotce a na zpracování Studie
odkanalizování Obce Ruda. Oprava komunikace ve Lhotce od kaple po můstek přes potok před
domem Lhotka čp. 13 se ale nakonec dělat bude díky dotaci z Programu obnovy venkova.

VOLBY DO ZASTUPITELSTEV OBCÍ – 5. A 6. ŘÍJNA 2018
V termínu 5. až 6. října 2018 se budou konat po 4 letech opět volby do zastupitelstev obcí. U nás budete
moci vybírat z 9 kandidátů (7 mužů a 2 ženy). Zastupitelstvo Obce Ruda bude mít 7 členů pro další volební
období 2018 – 2022 a to znamená, že při volbách můžete dát hlas maximálně sedmi kandidátům.
Touto cestou bych poděkoval všem zastupitelům naší obce za jejich přínosnou práci pro obec v celém
aktuálním volebním období. Je důležité, aby zastupitelstvo mělo jednotný názor v důležitých věcech a dokázalo
strhnout i ostatní k pomoci při pořádání obecních či hasičských akcí, protože zde platí heslo: „Jaké si to
uděláme, takové to budeme mít, nikdo jiný to za nás neudělá.“
Je dobré zrekapitulovat, co se za volební období podařilo zbudovat, kam se investovalo atp.:
 2015
o Dešťová kanalizace kolem Požárového rybníčku - dotace z Programu obnovy venkova
o Nákup traktoru KIOTI CH22H s příslušenstvím včetně vleku
o Stavba dětského hřiště vedle víceúčelového kurtu – dotace z Ministerstva pro místní
rozvoj
 2016
o Stavba komunikace od kostela po hřbitov - dotace z Programu obnovy venkova
o Rekultivace skládky na Strážníku – rozhrnutí a konečné terénní úpravy + zatravnění
o Nová kuchyně v kulturním domě + nový průchod z galerie kulturního domu
o Oprava komunikací v Rudě – k Janůvku, od bytovky ke hřbitovu, k rodinnému domu čp.
145, k bývalému vepřínu – dotace 1.000.000,- Kč z Ministerstva pro místní rozvoj
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o Osazení dopravního značení naproti škole + osazení květináči pro zvýšení bezpečnosti
obyvatel při přecházení silnice II/602
o Nákup rotavátoru
o Rozšíření veřejného osvětlení kostel – hřbitov
o Výměna plynového kotle ve škole
o Zahájení zpracování nového územního plánu
o Koupě rodinného domu čp. 78 v obci Ruda (dům po Jiřím Požárovi)
 2017
o Chodník podél II/602 v Rudě – dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury
o Dešťová kanalizace podél II/602 – na Křibech
o Stavba komunikace kolem „ostrova“ za Dvořišti – dotace z Programu obnovy venkova
o Úprava prostranství za kulturním domem – výměna plotu, výstavba chodníku, terénní
úpravy – bude koncem 018 dokončeno kolnou (skladem) + přístřeškem
o Projekt na celkovou opravu ZŠ Ruda – střecha, okna atd.
o Nákup nových židlí a stolů na malý sál v kulturním domě v Rudě
 2018
o Rekonstrukce dívčích záchodů v ZŠ Ruda – dotace z Fondu Vysočina
o Kompostéry pro obyvatele a obecní štěpkovač dřeva – dotace z Operačního programu
Životního prostředí – kompostéry obyvatelé dostanou cca koncem října
o Nákup nových stolů a židlí do velkého sálu kulturního domu v Rudě
o Nákup 2 ks sekaček na trávu
o Oprava komunikace ve Lhotce – od kaple k potoku k můstku před domem čp. 13 – v září –
dotace z Programu obnovy venkova
o Stavba nové příjezdové komunikace v Rudě k čp. 149 – v září
Toto je výčet větších akcí během uplynulých čtyř let. Vše se dělalo v souladu se Strategickým rozvojovým
plánem Obce Ruda, který jste nám pomohli dát dohromady i vy – občané tím, že jste seřadili akce dle
přikládané váhy důležitosti.
Dále se pořádala spousta různých akcí pro všechny věkové kategorie.

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

Víkend 31. srpna – 2. září

Neděle 23. září
(termín možná bude změněn)

Název akce
Výroba kytiček a věnce na pouť
 Vždy od 15 hodin ve stodole za Kulturním domem.
 Zveme tímto všechny dobrovolníky z řad žen, mužů,
dětí i mládeže k výrobě kytiček a věnce, bez kterých se
pouť neobejde.
Program při příležitosti pouti sv. Jiljí
 Pátek: taneční zábava se skupinou VJETEF od 20
hodin
 Sobota: tradiční fotbalové utkání na hřišti
 Krojovaný průvod v neděli od 9:30 hodin
 Neděle: odpolední vyhrávka na návsi s fólklórní
skupinou LHOTÁR od 14 hodin
Dětský duatlon IRONBABY 2018 (či podobná dětská
akce)
 Na fotbalovém hřišti
 Jízda na kole + běh
 Tombola
 Začátek závodu v 14 hodin, začátek přihlašování v 13
hodin
4

Září - říjen
Přelom říjen/listopad
Začátek listopadu

Poděkování pořadatelům za Zlaté kolo Vysočiny
Večer rozsvícených dýní
Oslava 100. výročí založení republiky
 Program ještě dolaďujeme (bude to hlavně posezení
při muzice)

INFORMACE ZE ZÁKLADNÍ ŠKOLY V RUDĚ
Odvážné babičky a dědeček ve škole
Každý si občas vzpomene na školní léta, ale jen málokdo se do školy znovu podívá. Dne 20. června si
mohly děti do školy pozvat své prarodiče a ukázat jim, jak se škola změnila od doby, kdy oni sami byli školou
povinní. Na malou chvíli se mohli zase stát dětmi a jejich průvodci byli jejich vnučky a vnuci. Prarodiče tak
opět seděli ve školních lavicích a v 8.00 začala hodina výtvarné výchovy. Jejich úkolem byla společná výtvarná
práce, ve které měli zachytit okamžiky, které jsou pro ně výjimečné. V čase přestávky děti připravily malé
pohoštění. Věříme, že tento společný zážitek zůstane dlouho ve vzpomínkách dětí i prarodičů a možná
inspiruje k dalším společně stráveným chvílím.
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Co se u nás dělo
DĚTSKÝ DEN
V letošním roce jsme navštívili vědecký park VIDA CENTRUM v Brně. Tuto interaktivní expozici si
užili nejen děti, ale i dospělí. Měli zde možnost vyzkoušet spoustu pokusů z oblastí přírody, lidského těla,
elektřiny, fyziky atp. Dále jsme navštívili Mariánské údolí v Brně. Zde jsme využili možnosti vyzkoušet si
bobovou dráhu, a kdo toho využil, tak určitě nelitoval.

ZLATÉ KOLO VYSOČINY
Už posedmnácté se nám podařilo uskutečnit cyklistický výlet Zlaté kolo Vysočiny. Na tři různě dlouhé
trasy vyrazilo celkem 273 sportovců v širokém věkovém rozpětí od 6 do 82 let. Oproti loňskému roku jsme už
nejlepší výletníky – cyklisty, vyhlašovali a odměňovali.
Děkujeme touto cestou všem, kteří nás podpořili a pomohli. Ať již se jedná o sponzory, kterých přibylo,
ale také o spoustu pořadatelů, kteří obětovali svůj volný čas na úspěšný průběh celé akce.
Odkaz na video:
https://www.youtube.com/watch?v=Tkho0jjvgTk
Odkaz na fotografie z cykloakce:
https://rudaobec.rajce.idnes.cz/Zlate_kolo_Vysociny_2018_-_16.6.2018/

Foto č. 1: Nejmladší a nejstarší účastníci letošního ZKV, kteří dojeli do cíle
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Foto č. 2: Po startu trasy 50 km

Z DALŠÍHO DĚNÍ
Jako obvykle jsme uspořádali sbírku použitého šatstva pro Diakonii Broumov. Všem děkujeme touto
cestou za štědré dary.
Zapojili jsme se i do úklidu kolem silnic v rámci akce „Čistá Vysočina“. Letos těch odpadků bylo méně,
že by se lidé konečně polepšili? A i letos se postavila mája.
Další fotografie ze všech pořádaných akcí můžete vidět na webových stránkách www.obecruda.cz.

OKÉNKO VETERINÁŘE
Anaplazmóza psů
je bakteriální onemocnění teplokrevných zvířat, které přenáší klíště. Sezóna klíšťat zdaleka nekončí a počet
nakažených psů i lidí je relativně vysoké. Bakterie napadá bílé krvinky a tím oslabuje imunitní systém.
Onemocnění je charakteristické opakovanými stavy, které se objevují každé 2 - 3 týdny, kdy zvíře trpí
horečkou, má celkově špatný zdravotní stav, je apatické, nežere. Často se vyskytuje zvracení a průjem spolu s
neurologickými příznaky. Zvíře nemá chuť se pohybovat, objevuje se ochrnutí jako důsledek zánětů v kloubech
a s tím spojená bolestivost. Onemocnění může postihnout i vnitřní orgány jako jsou játra, slezina a ledviny nebo
oči. Inkubační doba je v průměru 10dní.
Anaplazmóza je považována za nebezpečnou z velké části proto, že zůstává často nediagnostikována.
Mnoho psů se uzdraví z akutní fáze onemocnění, ale zůstávají chronicky infikováni. Jestliže v pozdější době
dojde k oslabení imunitního systému (v důsledku jiného onemocnění, stresem), dochází znovu k pomnožení
původce v organismu a ke klinickým příznakům nemoci. Nemocná zvířata mohou být současně nakažena i
boreliózou. Proto pro průkaz daného onemocnění je nutný odběr krve.
Očkování proti anaplazmóze neexistuje, jedinou možnou prevencí je pravidelná ochrana ověřenými
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preparáty proti klíšťatům (obojky, pipety, tablety). Aby pravděpodobnost nakažení byla co nejmenší, je nutné
přisátá klíšťata do 24hodin odstranit a ranku řádně vydesinfikovat.
Člověk se může nakazit Anaplazmou přes infikované klíště, přenos onemocnění ze psa na člověka není
možný.
Laboratorní vyšetření na nemoci přenášené klíšťaty je vhodné i preventivně v rámci každoroční
zdravotní prohlídky. Léčba spočívá v několikatýdenním podávání antibiotik.
Krásné léto bez klíšťat 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 26.4.2018 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:


















schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Jaromíra Březnu,
doplnění programu o bod: 17. Návrh na oddělení kontejnerového stání od vjezdu k nemovitosti č.p. 91
z důvodu nepořádku,
doplnění programu o bod: 18. Žádost o posunutí hranice a schválení výšky plotu,
program zasedání jako celek,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2017 a závěrečný účet Obce Ruda za
rok 2017 s výhradou. Nalezená chyba: Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou
na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků v souladu se zákonem. ZO nápravou nalezené
chyby pověřuje starostu Obce Ruda.
účetní závěrku Obce Ruda za rok 2017,
inventarizaci Obce Ruda za rok 2017 bez výhrad,
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58 ke dni 31.12.2017
s výsledkem hospodaření: zlepšený hospodářský výsledek – 29 875,10 Kč,
rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58, za rok
2017 ve výši 29 875,10 Kč takto:
 do fondu odměn 0,- Kč
 do fondu rezervního 29 875,10 Kč
Rozpočtové opatření č.3/2018,
prodej pozemku p.č.1877 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 38 m2 panu Ing. M. H. Pozemek
vznikl novým geometrickým plánem č. 444-414/2017. Prodejní cena činí 20,- Kč za m2,
koupi pozemků pod chodníkem kolem komunikace II/602 od vlastníků na základě uzavřených smluv o
uzavření budoucí smlouvy kupní. Kupní cena činí 20,- Kč m2,
poskytnutí příspěvku na pokrytí ztráty prodejny v obci Ruda za rok 2017 ve výši 36 947,88 Kč,
odatek k Licenční smlouvě o poskytnutí uživatelských práv k modulárnímu počítačovému programu
MUNIS se společností Triada, spol. s.r.o., U svobodárny 12/1110, Praha 9,
pořízení dvou kusů nových sekaček. Byla vybrána sekačka VIKING MB 545.1 T za pořizovací cenu
17 890,- Kč vč. DPH od dodavatele Pavla Bartuška. Celková ceny bude činit 35 780,- Kč vč. DPH.
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pořízení nové multifunkční tiskárny pro tisk a skenování formátu papíru A3. Byla vybrána tiskárna
EPSON WF-8510DWF za cenu 16 214,-Kč vč. DPH. Dodavatelem bude firma Bohuslav Ludvík –
PROLOG.
podat žádost o dotaci z Programu obnovy venkova 2018. ZO vybralo akci – Oprava místní komunikace
– č.p.139 – č.p.149“.
na základě žádosti pana M. S., oplocení pozemku č. 873/28 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. Výška
plotu bude maximálně 175 cm a provedení dle předloženého zákresu. V případě posunutí o 1m do
obecní p.č. 1799 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí je nutno po realizaci akce předložit geometrický plán a
odkoupit zabrané m2 dle skutečnosti. Prodejní cena 490,- Kč m2
bylo seznámeno:
s Rozpočtovým opatřením č.2/2018,
stanovuje:



7 členů do zastupitelstva Obce Ruda, stejně jako v končícím volebním období.,

souhlasí
 s ohraničením kontejnerů na tříděný odpad před kulturním domem. Technické řešení bude dořešeno,
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 17.5.2018 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:












schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Jaromíra Březnu,
doplnění programu o bod:
 5. Schválení „Směrnice č.1/2018, o ochraně osobních údajů“,
 6. Pověřenec na ochranu osobních údajů obce,
 7. Schválení zabezpečení webových stránek a emailu v souladu s nařízením o ochraně osobních
údajů,
 8. Schválení úpravy kancelářského nábytku na obecním úřadě kvůli nařízení o ochraně osobních
údajů,
 9. Oprava komunikace Lhotka,
 10. Oprava sociálních zařízení v přízemí ZŠ Ruda,
 11. Pojištění majetku Obce Ruda a zastupitelstva Obce Ruda,
 12. Nahrazení nevyhovujících topidel na malém sálu v kulturním domě,
program zasedání jako celek,
„Darovací smlouvu“ s Krajem Vysočina a poskytnutí finančního daru ve výši 2 486,-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“.
„Směrnici č.1/2018, o ochraně osobních údajů“,
pověřencem na ochranu osobních údajů obce Mikroregion Velkomeziříčsko-Bítešsko, Radnická 29/1,
594 01 Velké Meziříčí, IČ 712 19 986, kontaktní osoba JUDr. Diana Kutnerová,
zabezpečení webových stránek a emailu kvůli nařízení o ochraně osobních údajů. Úpravy provede firma
XART s.r.o.,
úpravy kancelářského nábytku na obecním úřadě kvůli nařízení zajišťujícím ochranu osobních údajů,
realizaci opravy komunikace ve Lhotce od kaple k potoku i v případě neúspěchu s žádostí o dotaci. Akci
bude realizovat firma COLAS CZ, a.s. za cenu 342 789,98- Kč vč. DPH. ZO pověřuje starostu Obce
podpisem smlouvy,
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realizaci opravy sociálních zařízení v přízemí ZŠ Ruda. Realizaci provede firma Zdeněk Pelánek, Ruda.
Termín realizace do 15.8.2018..
aktualizaci pojistné smlouvy Trend – pojištění podnikatelských rizik a pojištění odpovědnosti
zastupitelů obce.
nahrazení nevyhovujících topidel na malém sálu v kulturním domě. ZO schválilo nabídku firmy Petr
Voneš, Rudíkov za cenu 74 692,- Kč vč. DPH,

bylo seznámeno:
 zastupitelstvo s výběrovým řízením na ředitele základní školy v Rudě,
 o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny „ Naše škola 2018“.
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 31.5.2018 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě
schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Jaromíra Březnu,
program zasedání jako celek,
Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření Obce Ruda za rok 2017 a závěrečný účet Obce Ruda za
rok 2017 s výhradou. Nalezený nedostatek: Právní předpis: Zákon č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek§ 219 odst. 1 - Zadavatel neuveřejnil na profilu zadavatele smlouvu uzavřenou na
veřejnou zakázku včetně všech jejích změn a dodatků v souladu se zákonem. Obec Ruda předložila
Smlouvu o dílo č. 11/2017 na investiční akci "Ruda - chodníky podél II/602" ve výši 2 632 285,33 Kč,
která byla uzavřená dne 13. 7. 2017. Uzavřená smlouva o dílo byla zveřejněna a na profilu zadavatele
„Vhodné uveřejnění“ dne 25. 8. 2017, čímž nebyla dodržena zákonná lhůta pro zveřejnění uzavřené
smlouvy o dílo a to ve lhůtě do 15-ti dní od uzavření této smlouvy. Opatření: V následujících obdobích
bude obec postupovat v souladu s výše uvedeným zákonem. ZO nápravou nalezené chyby pověřuje
starostu Obce Ruda. Účetní závěrku Obce Ruda za rok 2017,
 inventarizaci Obce Ruda za rok 2017 bez výhrad,
 účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola Ruda, p.o., ke dni 31.12.2017 s výsledkem
hospodaření: zlepšený hospodářský výsledek – 29 875,10 Kč,
 rozdělení zlepšeného hospodářského výsledku organizace Základní škola Ruda, p.o., Ruda 58, za rok
2017 ve výši 29 875,10 Kč takto:
 do fondu odměn 0,- Kč
 do fondu rezervního 29 875,10 Kč




Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 20.6.2018 v 19.00 hodin v Kulturním
domě v Rudě








schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a pana Jaromíra Březnu,
doplnění programu o bod: 8. Prodloužení doby trvání pracovního poměru s obecním zaměstnancem
M.H.,
doplnění programu o bod: 9. Rozpočtové opatření č.4/2018,
doplnění programu o bod: 10. Schválení darování pozemků pod chodníkem mezi Obcí Ruda a Krajem
Vysočina,
program zasedání jako celek,
Smlouvu o výpůjčce s Krajem Vysočina, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava. Jedná se o půjčení části
pozemku p.č. 1778/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 3 m2 v rámci akce „II/602 Ruda –
průtah“.
Smlouvu o zřízení věcného břemene č.:NM-014330042617/004 se společností E.ON Distribuce,a.s.
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schválilo pronájem částí obecních pozemků p.č. KN 621/7, PK 626 a PK 627 v k.ú. Ruda u Velkého
Meziříčí za účelem sečení či případnou pastvu hospodářských zvířat. ZO požaduje splnění těchto
podmínek
- Případné umístění el. ohradníků bude provedeno 5m od hranic výše zmíněných pozemků a se
zachováním průjezdnosti místních komunikací bez omezení.
- V případě znečištění komunikace při přehánění dobytka, uvést komunikaci do původního stavu.
- Nájemní smlouva bude uzavřena s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou.
- Při předání pozemků pronajímateli budou tyto zkultivovány do původního stavu.
- Nájemní smlouva bude uzavřena na zkušební dobu do 31.10.2019.
- Cena pronájmu bude činit 3000,-Kč za 1 ha/ 1 rok.
- Žadatel D.B., Ruda 24, 594 01 předloží nájemní smlouvu.



dodatek k pracovní smlouvě s panem M.H. Tímto dodatkem se prodlužuje doba trvání pracovního
poměru do 31.10.2108.
rozpočtové opatření č.4/2018,
Darovací smlouvu mezi obcí Ruda a Krajem Vysočina, kde Obec Ruda daruje Kraji Vysočina dle GP č.
444-414/2017 pozemek p.č. 600/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 2 m2,
Darovací smlouvu mezi Krajem Vysočina a Obcí Ruda, kde Kraj Vysočina daruje Obci Ruda dle GP
č.442-414/2017 a GP č. 444-414/2017 parcely č. 1824/4 o výměře 215 m2, 1824/5 o výměře 119 m2,
1824/6 o výměře 459 m2 a 1824/7 41 m2,





bylo seznámeno:
 starosta obce v rámci své pravomoci jmenoval ředitelkou Základní školy Ruda,p.o., Ruda 58, 594 01
Velké Meziříčí, paní Mgr. Janu Součkovou. Nástup do funkce je od 1.8.2018,
 s žádostí o odkup části p.č.1771/1 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. ZO souhlasí s vytýčením pozemku a
předložením geometrického plánu k vyvěšení záměru prodeje,

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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