ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
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2016

Pevné zdraví, spokojenost, úspěchy a hlavně lásku všem
občanům obce do r. 2016 přeje
Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem

Na prahu nového roku
Dny volna a sváteční pohody vystřídaly dny pracovní. Ze světa
pohádek jsme se vrátili do reality všedních dnů. Tak jako každý
rok s úderem půlnoci i v poslední den roku něco končí a jiné
naopak začíná. V televizi místo pohádek sledujeme zprávy, ve
kterých se to hemží informacemi o změnách, které pro nás
připravila naše Vláda a naši poslanci. Nejvíce se pohoršujeme
nad tím, co všechno zdraží, kde a čím budeme omezeni a
ohroženi.
Starosta a zastupitelstvo obce je v malém provedení také taková
vláda a poslanci. Jsou posledním článkem v řetězu, který
ovlivňuje život v naší vlasti, městech a obcích. Už víme, že se na
mnoha místech zdraží voda, topení, stavební pozemky a pro
kuřáky cigarety. Na neustálé zdražování potravin jsme si zvykli a
už nás nepřekvapuje. Pro občany naší obce máme v záplavě
těchto zpráv i jednu dobrou zprávu. Zastupitelstvo obce pro rok
2016 žádné zvyšování poplatků nepřipravilo a neschválilo. Ti,
kteří přišli zaplatit poplatky v prvních lednových dnech, se sami
přesvědčili, že nedošlo ke zvýšení povinných poplatků. Od.
1.1.2016 začala platit nová OZV, která řeší výši poplatků za
odpady. Poplatek byl zvýšen na 500,- Kč/osobu, ale obsahuje i
více úlev z tohoto poplatku, jedním z nich je i úleva pro trvale
žijící občany, takže v letošním roce zaplatí stejnou částku jako v r.

2015, tedy 250,- korun na občana. Nezvyšuje se ani poplatek za
naše psí kamarády a nezvyšuje ani koeficient daně z nemovitostí.
Nájem za pozemky zůstává také na stejné výši.
S přelomem roku se ohlížíme do starého a plánujeme do nového.
První polovina r. 2015 byla ve znamení finanční nejistoty.
Obzvláště špatná byla situace v prvním čtvrtletí, kdy ze státní
kasy chodily tak malé finanční prostředky, že pomalu ani
nestačily na zabezpečení chodu obce. Obec žila díky kladnému
zůstatku z hospodaření z roku 2014 a z vlastní činnosti. I přesto se
podařilo zaplatit běžnou údržbu, opravu komínu KD, zakoupit ne
zcela nový, ale ve velice dobrém stavu automobil. Nebyly
prodlevy v placení záloh za služby a i škola dostala příspěvky
včas a v plné výši. V průběhu druhého čtvrtletí se situace ve státní
kase zlepšila a s tím i přeposílání financí do obecní pokladny. Po
celý rok se prováděly menší stavební nebo údržbářské práce.
Které byly hrazeny z prostředků obce: instalace nové brány do
technického dvora, oprava podlahy v tělocvičně, výměna vadných
světel veřejného osvětlení, zasypání děr a vyjetých kolejí na
účelových komunikacích v katastru nová Rudná a přístupu do
obecního lesa. S pomocí VPP se pokračovalo ve výsadbě stromků
a jejich ošetřování, zakoupily se nové pneu na obecní traktor
Zetor a přední radlice na traktor Vega. Rovněž se připravovaly i
větší projekty. Je hotova stavební dokumentace včetně stavebního
povolení na opravu víceúčelové budovy č.p. 85. Je provedena
studie na revitalizaci vodní nádrže v dolní části obce, koncem
roku se začala připravovat žádost o dotaci na opravu místních
komunikací v dolní části obce. V přípravě je rovněž vybudování
parkoviště u paneláku.
Realizaci některých záměrů bychom chtěli spolufinancovat
z dotačních titulů. Současné dotační období v nastavení svých
parametrů není pro malé obce příznivé. Je nepříznivější než to
minulé. V následujících létech bude více dotací směřovat do
oblasti tzv. lidských zdrojů. Ve větší míře se budou podporovat
spolky, komunitní život, vzdělávání a podobně. V mnohem menší
míře bude podpora směřována do infrastruktury. Dříve byla
podpora na stavební projekty 90 % uznatelných nákladů. Dnes se
pohybuje kolem 60 % a za přísnějších podmínek. Jedním ze
sledovaných kritérií je počet možných uživatelů a tady jsme jako
obec s počtem 400 obyvatel hodně znevýhodnění. Pro nás to
znamená menší šanci na získání dotace a samozřejmě větší podíl

z obecní pokladny.
Nejvíce sledovanou událostí minulého roku byla určitě
situace kolem obchodu v obci. Po několika letech provozu se
změnil provozovatel. Velká obchodní společnost pro údajnou
ztrátovost a nerentabilní provoz ukončila svou činnost v naší obci.
Situace s uzavíráním prodejen v malých obcích se netýká jen
Rudné, ale začíná být celorepublikovým problémem, kterým se
začínají zabývat orgány na vyšších místech. O
problému se hovoří na různých fórech a hledají se
možná řešení. Padají dokonce i návrhy na finanční
podporu pro malé obce k udržení prodejen. My jsme
měli smůlu, nebo štěstí, že jsme byli na začátku.
Podařilo se nám najít nového provozovatele. Prodejna
Denisa se pomalu rozbíhá a její provozovatel se snaží vyjít co
nejvíce vstříc obyvatelům obce.
Hospodaření obce skončilo opět kladným výsledkem a je
vytvořen ještě větší finanční polštář, který by nám v případě
opakování situace z počátku roku 2015 měl zabezpečit klidný
rozjezd v roce 2016. Přeji Vám všem, aby klidný rozjezd byl i ve
vašich domácnostech. Při ohlédnutí za každým uplynulým dnem
jste si mohli říci „byl dobrý“ a těšili se na ten následující.
Radomír Tománek, starosta obce
Termíny svozů domovního odpadu v r. 2016
Svozové dny budou opět středy, a to každá druhá.
Leden
Únor
Březen
Duben
Květen
Červen
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prosinec
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Na měsíce únor – březen plánuje obec svoz elektroodpadu.
Pokud máte doma jakýkoli odpad tohoto druhu, a nejste schopni
vlastními silami dovézt větší spotřebiče, požádejte o dovoz na
našem OÚ.
Pro další období prosíme občany o další dobrou disciplínu při
třídění odpadů. Smutné je, že se v obci opět objevují pytle
s odpady pocházející z rekreačních objektů sousedního katastru.
Jen po Silvestru bylo vyložené plné auto odpadků na sběrném
místě u horní autobusové zastávky. Pokud byste byli svědky
něčeho podobného, nebuďte nečinní a zapamatujte si SPZ auta.
Obec má dost prostředků postihnout takové jednání. Problémem
je pouze identifikace nepoctivců, která se s vaší pomocí může
podařit. Děkujeme za spolupráci.
Jak se hradí poplatky v r. 2016
Tak jako obvykle, a to do konce března – jednorázově.
- poplatky za psy: důchodci 50,-Kč první pes, 75,-Kč druhý
- ekonomicky aktivní občané: 80,-Kč, další pes 120,-Kč
- poplatek za odpad občané hlášeni k trvalému pobytu
v obci 250,-Kč/osobu/roky
- majitelé chat: 500,-Kč/ nemovitost
- ubytovatelé a osoby podnikající: 1 000,-Kč/nádobu/rok

V lednu slaví své narozeniny a jubilea:

◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►

Hvězdy ti nesvítí,
Slunce nehřeje
Už se k nám nevrátíš, stále tě milujeme

Paní Verona Oravcová

83 let

Paní Veronika Dvořáková

76 let

Dne 30.12. uplynulo 12 let od úmrtí

Paní Anežka Maňásková

62 let

ANDREJKY KLECHOVÉ

Pan Miroslav Král

60 let

Vzpomíná milující rodina

Jubilantům přejeme vše nejlepší, ale
především dobré zdraví!
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