Obecní zpravodaj
Obec Ruda

prosinec 2019

Vážení spoluobčané,
rok se s rokem sešel a je zde opět období bilancování a balancování mezi
končícím a nově přicházejícím rokem. Rád bych na tomto místě poděkoval jménem
celého zastupitelstva obce za spolupráci všem dobrovolníkům, bez kterých by se nám
nedařilo pořádat kulturní a sportovní akce. Poděkování patří také všem
zaměstnankyním školy, které se podílejí na kulturním životě v obci.
Přeji Vám všem pohodové a klidné Vánoce a v novém roce 2020 hlavně hodně
zdraví a spokojenosti.
Ing. Karel Dvořák
Starosta obce Ruda
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU
1) MÍSTNÍ POPLATKY
v letošním roce byly schváleny nové obecně závazné vyhlášky, kterými byly navýšeny místní poplatky za
odpad a za psy. Konkrétně to bude:
- odpady:
550,- Kč za občana,
700,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci (chata, chalupa).
Pravidla pro osvobození od tohoto poplatku jsou stejná jako v předchozí vyhlášce a v
předchozích letech.
- psi:
100,- Kč za 1. psa,
150,- Kč za 2. a dalšího psa.
Tyto poplatky zaplaťte jako obvykle do 31. ledna 2020 v úředních hodinách na Obecním úřadu v Rudě.
Po zaplacení poplatku za odpad dostanete od obce tři tašky na třídění odpadu na plast, papír a sklo, které jsou
barevně odlišené. Věříme, že pomohou ke zvýšení rozsahu třídění odpadu a snížení komunálního odpadu v
popelnicích nebo v kontejneru u hřbitova.
2) MATEŘSKÁ ŠKOLA, ZATEPLENÍ ŠKOLY A VÝDEJNY A VZDUCHOTECHNIKA V ZŠ RUDA
V letošním roce zastupitelstvo schválilo v rámci plánovaných stavebních oprav na základní škole i
vestavbu mateřské školy, která by měla vzniknout v prostoru nad výdejnou. Projekt, na který je vydané stavební
povolení, počítá s kapacitou 20 dětí v MŠ. Zastupitelstvo Obce Ruda schválilo zadávací dokumentaci pro
výběrové řízení a schválilo, že celé dílo stavebních úprav ZŠ Ruda, tzn. zateplení hlavní budovy, zateplení
výdejny, vzduchotechnika do horní a do spodní třídy a vestavba mateřské školy, by se realizovalo v případě
úspěšné žádosti o dotaci, která by se měla podávat začátkem roku 2020. V případě neúspěchu žádosti by se
dělala jen část díla, a to: zateplení hlavní budovy, zateplení výdejny, vzduchotechnika do horní a do spodní
třídy a vestavba mateřské školy jen I. etapa, což je jen hrubá stavba, v tomto případě by se nedělal interiér
mateřské školy.
O zřízení mateřské školy je mezi obyvateli obce zájem, o informace žádali i zájemci z okolních obcí.
Není divu, vzhledem k demografickému vývoji a zahrnutí posledního ročníku mateřské školy do povinné školní
docházky, dochází k nedostatku míst v předškolních vzdělávacích zařízeních.
„Za posledních deset let se zvýšil počet mateřských školek o desetinu a množství tříd o čtvrtinu. V tuto
chvíli chodí do mateřinek 364 tisíc dětí. Na každé třetí se však stále nedostane. Soukromých školek je podle
aktuálních statistik v Česku 399 a starají se o více než 12,5 tisíce dětí. Ale i ty jsou už na svých limitech. Na
vesnicích a v malých českých obcích často nejsou školky vůbec. Ve velkých městech, jako je Praha nebo Brno,
zařízení sice jsou, ale tady zase evidují vůbec největší nedostatek volných míst. V loňském roce mateřské
školky odmítly přijmout podle údajů České školní inspekce každé třetí dítě.“
/cit.: https://www.novinky.cz/domaci/clanek/skolky-odmitaji-kazde-treti-dite-18.12.2019 /
3) JÍZDNÍ ŘÁDY
Aktualizovali jsme jízdní řády, které jsou nové od 15.12.2019. Došlo jen k minimálním změnám.
Vytisknuté jsou k vyzvednutí na obecním úřadu nebo v místním obchodě.
4) AUTOBUSOVÁ ZASTÁVKA U ŠKOLY
V předchozích zpravodajích jsme psali o plánované nucené akci přesunu autobusových zastávek u školy
k silnici II/602. S odborem dopravy Krajského úřadu Vysočina se vyjednalo, že do doby vystavění nových
zálivů, přístupových chodníků a autobusových stání, a kolaudace, budou sloužit autobusové zastávky jako
dosud v původních místech, tzn. autobusy budou dále objíždět školu.
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Po kolaudaci nových zastávek v roce 2020 pak budete informováni, od kterého data se zastávky
přesunují na nově postavená místa. Tyto nové zastávky by měly pak, dle vyjádření pracovníků odboru dopravy,
být zapsány do všech jízdních řádů a všechny linky, které zastavují v současnosti na dolních zastávkách, by
zastavovaly i u školy. Nové zálivy budou před školou a naproti v zálivu před kontejnery na tříděný odpad.
5) PLÁNOVANÉ AKCE NA ROK 2020
V příštím kalendářním roce nás čeká spousta akcí, které by se do konce roku 2020 měly dokončit. V
průběhu roku jsme vás o nich informovali. Shrnuto, co nás čeká:
- stavební úpravy objektu Ruda čp. 58 - ZŠ Ruda, příspěvková organizace (viz výše),
- přemístění autobusových zastávek u školy,
- zlepšení nakládání s odpady v obci Ruda (nákup kontejnerů, rozšíření některých sběrných míst, ohrazení
sběrných míst),
- dopravní automobil pro zásahovou jednotku hasičů,
- opravy v kulturním domě (renovace parket na velkém sále + podium),
- projektová dokumentace na splaškovou kanalizaci a čistírnu odpadních vod.
Toto je výčet těch hlavních akcí. Mimo to se budou řešit další akce, další problémy naší obce. K
úspěšnému splnění našich plánů nám musí přát nejen štěstí, ale bude potřeba i vaše vstřícná spolupráce, aby se
naše obec zase posunula dále a žilo se nám tu lépe.
6) ZÁJEZD NA DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ
Na konec zimy jsme pro vás opět připravili zájezd do Horáckého divadla do Jihlavy. Tentokráte
pojedeme v sobotu 21. března 2020, a to na divadelní představení Zahrádky. Představení začíná v 19:00 hodin.
Zájemci se mohou hlásit na obecním řadu nebo prostřednictvím emailu. Pravidla jsou stejná jako při letošní
návštěvě divadla - obec hradí dopravu, občan si hradí vstupenku v ceně 210,- Kč, v případě doplnění volných
míst lidmi, kteří nemají trvalý pobyt v Rudě, Lhotce nebo na Křeptově, přispívají tito na dopravu 100,- Kč.

INFORMACE ZE ŠKOLY
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Předvánoční týden ve škole
Vánoční čas jsme započali pečením cukroví. Všichni si domů odnášeli svoji
nazdobenou krabičku vonících perníčků a lahodných rohlíčků. Svátečně nás naladil pan
Josef Drlíček, který žákům přiblížil vánoční příběh. Společně jsme si zazpívali koledy a
sestavili betlém, který teď zdobí naši třídu.
18. prosince jsme si školní den prodloužili i o odpoledne a noc. Nejdříve jsme se
prošli vesnicí a pozorovali svítící dekorace. Každý se chtěl pochlubit právě svým
výtvorem před domem. Následovalo krátké setkání s panem starostou, který dětem popřál krásné Vánoce, a na
zpříjemnění jsme si s ním zapálili prskavky. Když jsme se vrátili do školy, převlékli jsme se a ucítili linoucí se
vůni z jídelny. Tam na nás čekala sváteční večeře. Podávali se rybí prsty s bramborem. Jako přípitek jsme
vybrali dětské šampaňské. Když jsme dojedli, zaslechli jsme ve třídě zvoneček. Měli jsme velkou radost, že i
letos k nám do školy přišel Ježíšek a přinesl nám dárečky. Při doprovodu koled jsme si je rozbalili a některé
stavebnice a hry hned vyzkoušeli. Rozzářený byl nejen stromeček, ale i dětské tvářičky. Některým už se začala
klížit víčka, a tak jsme si vyčistili zoubky a honem do pelíšků. Usínali jsme při pohádce.
Druhý den jsme se probudili do krásného rána. Nasnídali jsme se, uklidili třídu a užili jsme si výtvarné
tvoření v podobě svítícího hyacintu. Vánoce jsou svátky překvapení, na která se moc těšíme! Pokud vás zajímá,
jak to všechno probíhalo, podívejte se na naše stránky: www.zs-ruda.cz, kde najdete všechny fotky.
Srdečně Vám přeji svátky plné milých setkání, pohody a příjemné atmosféry. Ať Vás provází pevné
zdraví, štěstí a láska.
Mgr. Jana Součková, ředitelka ZŠ Ruda, p.o.

Co se u nás dělo
VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ
Letošní večer rozsvícených dýní se uskutečnil již v pátek 1. listopadu. Obyvatelé nezklamali a hojně se
zapojili nejen do průvodu po obci, ale hlavně tvořili z dýní originální výtvory, ať již humorné či se zvířecí
tématikou nebo strašidelné. Děkujeme všem tvůrcům, bez nichž by se tato akce nemohla konat.
Fotografie letošních výtvorů můžete vidět na www.obecruda.cz.

ADVENTNÍ ZÁJEZD DO OLOMOUCE
V sobotu 7. prosince jsme uspořádali zájezd do adventní Olomouce. Zájem byl velký, autobus se nám
podařilo zaplnit brzy po vyhlášení. Účastníci zájezdu mohli vidět komentované prohlídky Arcibiskupského
paláce a dalších pamětihodností Olomouce. Nakonec jsme ve středu města navštívili adventní trhy a užívali si
vánoční atmosféru.
Všem se zájezd líbil a těší se, že obec uspořádá nějaký další zájezd pro občany.

ZAHÁJENÍ ADVENTU
Obecní vánoční stromeček jsme slavnostně rozsvítili tradičně již v pátek před 1. adventní nedělí, 29.
listopadu. Připravili jsme pro váš opět bohatý program. Na začátku nám zabubnovali a zazpívali žáci místní
základní školy. Následoval pak příchod Anděla Pokorného, pod jehož dohledem se rozzářila světýlka na
stromečku a děti mu mohly předat svá přání pro Ježíška. Poté děti přednesly krásně naučené básničky a
písničky týkající se Vánoc. Druhou polovinu programu nám pak zajistilo hudební trio ze Dvořišť - Adéla
Tomanová, Aleš Toman, Petr Jašek. Během večera bylo připraveno bohaté pohoštění, při němž letos vynikalo
vynikající domácí cukroví. Dále byl připraven minivánoční trh, na kterém bylo k zakoupení zboží s vánoční
tématikou, např.adventní věnce, vánoční výzdoba či vyřezávané vánoční ozdoby.
A stejně jako v předchozích dvou letech se několik dobrovolnic z řad místních žen rozhodlo zahájení
adventu v Rudě obohatit o hřejivý pocit udělat radost i někomu jinému. Letošní volba padla na " Domácí hospic
Vysočina, o.p.s.", který má pobočku i ve Velkém Meziříčí (www.hospicvysocina.cz). Spolu s Vašimi příspěvky
se podařilo vybrat 7.000 Kč. Všem Vám děkujeme, že jste se spolu s námi podíleli na této charitativní akci.
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Děkujeme touto cestou ještě jednou všem, kteří se letos podíleli na přípravě a organizaci tohoto večera,
děkujeme všem vystupujícím, děkujeme fotografům a zvukaři za ozvučení a osvětlení.
Fotografie z letošního zahájení adventu můžete vidět na www.obecruda.cz.
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Co se u nás bude konat
Datum
Čtvrtek 26. prosince

Neděle 2. února
Sobota 8. února

Sobota 22. února

Sobota 21. března

Název akce
VÁNOČNÍ BRUSLENÍ (zimní stadion ve Velké
Bíteši)
- bruslení – 15:30 – 17:00 hod.
 hokejové utkání 15:30 – 16:00 hod.
 veřejné bruslení 16:00 – 17:00 hod.
Dětský karneval
 Začátek ve 14:00 hod.
Masopustní průvod po obci
 Začátek v 11:00 hodin u kulturního domu.
 Hrát bude folklórní skupina LHOTÁR
 Zveme tímto obyvatele k hojné účasti v maskách do
průvodu
Ostatková merenda
 Hraje kapela TOTO BAND
 Začátek ve 20:00 hod.
Zájezd do Horáckého divadla v Jihlavě
 Divadelní hra – komedie s názvem „Zahrádky“
 Začátek představení v 19:00 hod.
 Odjezd autobusu od ZŠ Ruda bude upřesněn.

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA
Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 14.11.2019 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Zdeňku Švandovou a pana Petra Cahu,
doplnění programu zasedání o:
15. Nákup projektoru.
16. Rozpočtové opatření č. 8/2019.
17. Rozpočtové opatření č. 9/2019.
18. Rozpočtové opatření č. 10/2019.
19. Cenová nabídka Jiří Hlávka - JITOM elektro, Měřín - instalace osvětlení pro místo přecházení v
Rudě a instalace měření a nového rozvaděče + kabeláže + jištění pro školu, výdejnu v Rudě.
20. Žádost o odkoupení pozemku.
program zasedání jako celek,
Smlouvu č. 1030055148/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene mezi Obcí Ruda a E.ON
Distribuce, a.s.,
cenovou nabídku na změnu projektové dokumentace na akci: „Realizace úspor energie – stavební
úpravy ZŠ Ruda“ od Ing. Bohumila Berouna, Třebíč, za vícepráce na úpravě projektu ve výši 26 620,Kč vč. DPH,
Obecně závaznou vyhlášku Obce Ruda č. 3/2019, o místním poplatku ze psů,
jako dodavatele zakázky renovace podlahy velkého sálu v kulturním domě Truhlářství Petr Musil, Ruda
140,
žádost projektanta Ing. Leoše Pohanky o navýšení ceny projektu „Obec Ruda, autobusové zastávky u
silnice II/602 – u školy“ z důvodu vyššího objemu prací, než se na začátku prací předpokládalo, o
10.000,- Kč bez DPH,
finanční dar pro Sociální služby města Velké Meziříčí ve výši 5.000,- Kč,


-

-

-

-
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-

-

Knihovní řád Místní knihovny v Rudě,
Smlouvu o veřejných službách číslo: 69/2020 s ICOM transport a.s., Jihlava,
nákup projektoru a promítacího plátna pro využití v kulturním domě a ve skladu obecního úřadu
(stodole) v Rudě od firmy Alza,
rozpočtové opatření č. 10/2019,
cenové nabídky Jiří Hlávka - JITOM elektro, Měřín:
- instalace osvětlení pro místo přecházení v Rudě – cena 40.045,- Kč včetně DPH na výdaje v roce 2019
a cena 33.983,- Kč včetně DPH na výdaje v roce 2020.
- instalace měření a nového rozvaděče + kabeláže + jištění pro školu, výdejnu v Rudě – cena 49.621,Kč včetně DPH.
zveřejnění záměru prodeje části pozemku p.č. 621/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o přibližné výměře
90 m2.
bylo seznámeno:
s podpisem smlouvy s Krajem Vysočina týkající se získané dotace na program Fondu Vysočiny –
„Venkovské prodejny 2019“,
s podpisem Dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 17.5.2019. – „Realizace úspor energie ZŠ
Ruda – střecha“ mezi Obcí Ruda a Petrem Kloudou, Třebízského 12, Jihlava, týkající se víceprací na
této akci,
s rozpočtovým opatřením č. 8/2019,
s rozpočtovým opatřením č. 9/2019,



-

-

bere na vědomí:
zápisy kontrolního výboru č. 3/2019,
zápisy finančního výboru č. 3/2019,



-

Výpisy usnesení ze zasedání zastupitelstva obce Ruda konaného dne 12.12.2019 v Kulturním domě v Rudě
Zastupitelstvo obce:
schválilo:
zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdeňku
Švandovou,
doplnění programu zasedání o:
15. Žádost o souhlas s přijetím daru.
16. Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1.
17. Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696.
program zasedání jako celek,
rozpočet Obce Ruda na rok 2020,
střednědobý výhled rozpočtu Obce Ruda na rok 2022,
rozpočet ZŠ Ruda, p.o., na rok 2020 a rozpis závazných ukazatelů: celkový objem schválených
rozpočtových prostředků pro rok 2020: 360.000,- Kč,
střednědobý výhled rozpočtu ZŠ Ruda, p.o., na rok 2022,
rozpočtové opatření č. 12/2019,
žádost o odkoupení pozemku paní J.K., Ruda 55, 594 01 Velké Meziříčí. Jedná se o odkoupení části
pozemku p.č. 621/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o přibližné výměře 90 m2,
Dodatek č.11 ke smlouvě o jiných pracech a výkonech č.29/TKO/2009 se společností Technické služby
VM s.r.o., Karlov 1398/54, 594 01 Velké Meziříčí,
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o zpětném odběru použitého rostlinného oleje s firmou Černohlávek oil,
Černohlávek Libor, Jakub 38, 285 33 Církvice,
zadávací dokumentaci a návrh kupní smlouvy pro výběrové řízení na realizaci díla „Zlepšení nakládání
s odpady v obci Ruda“,
zadávací dokumentace a návrhu smlouvy o dílo pro výběrové řízení na realizaci díla “Stavební úpravy
objektu č.p. 58 v obci Ruda“,


-

-
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-

žádost Základní školy Ruda, p.o., Ruda 58, 594 01 Velké Meziříčí, o souhlas s přijetím daru ve formě
knížek,
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti č. 1 týkající se vybudování a provozování stavby „
Ruda – kanalizace a ČOV“,
Dodatek ke smlouvě o nájmu a provozování plynárenského zařízení č. 9402006529/3000003696 mezi
Obcí Ruda a GasNet, s.r.o., Klišská 940, Klíše, 400 01 Ústí nad Labem.
bylo seznámeno:
inventarizací majetku Obce Ruda za rok 2019 byl pověřen místostarosta Jan Žák,
s rozpočtovým opatřením č. 11/2019.



-

INFORMACE Z SDH RUDA
V sobotu 14. prosince se konala výroční chůze Sboru dobrovolných hasičů
Ruda, na které si místní hasiči zvolili nové vedení. Novým starostou Sboru
dobrovolných hasičů Ruda se stal Dominik Mašek.
Touto cestou Obec Ruda děkuje končícímu starostovi SDH Ruda Tomáši
Horkému za jeho dlouholetou spolupráci s Obcí Ruda při organizaci kulturních,
sportovních a dalších akcí, díky nimž se naše obec dostala do povědomí širokého
okolí.
Tomáš Horký jako odstupující starosta chce upřímně poděkovat všem
členům za dobrou spolupráci. Novému složení výboru a především starostovi a
veliteli přeje velkou dávku elánu a velkou základnu ochotných bratrů a sester.
Moc by jim přál především získat nového vedoucího mládeže a tím zajistit
budoucnost živého sboru.
Na výroční Valné hromadě SDH Ruda byl dne 14.12.2019 pro nové
volební období (2020 až 2025) zvolen výkonný výbor ve složení:
Funkce
Starosta
Náměstek starosty
Velitel
Velitel zástupce 1.
Velitel zástupce 2.
Hospodář
Kronikář
Revizor

Jméno a příjmení
Dominik Mašek
Zdeněk Pelánek
Jaroslav Horký ml.
Vít Staněk
Jiří Valach
Jiří Horký st.
Jaromír Křehlík
Tomáš Horký

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