Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
L e d e n 2020

Někde jsem četl, že náš život je jako
rozepsaný román. Píšeme do přítomnosti,
čímž tvoříme minulost a jej prostřednictvím
i odkaz pro budoucnost. Jsme tvůrci
vlastního příběhu a až čas ukáže jeho
pravou hodnotu a význam.
Na prahu nového roku vám všem přeji, ať
během dalších dnů tohoto roku do svého
příběhu zaznamenáte jen hezké příběhy
plné porozumění, lásky a radostných
okamžiků. Ať jsou vaše příběhy letošního
roku bez smůly, nemocí, nehod a svárů a slzy ať jsou jen slzami štěstí!
Váš starosta
Letošní priority
V posledních dnech loňského roku jsme podali žádost o dotaci na rekonstrukci veřejného
osvětlení. S ohledem na bezpečnost chodců chceme více osvítit naši obec. Realizace by měla
proběhnout v letošním roce.
Kromě běžní činnosti úřadu nás v letošním čeká započetí mravenčí
práce přípravy vybudování chodníku v obci, pokračování realizace
vodní nádrže, ČOV, celková rekonstrukce bytu za obecním úřadem a
oprava některých částí místních komunikací.

Obec Rudná pod Pradědem vyhlašuje

Ekologický program na podporu výstavby domovních čistíren
odpadních vod
I. Předmět

Předmětem dotace je podpora výstavby domovních ČOV k řešení individuálního čištění
odpadních vod majitelům nemovitostí určených k trvalému bydlení. Při poskytnutí dotace se
postupuje dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
Termín pro podávání žádostí: od 1.2.2020
Maximální výše dotace: 20.000,- Kč na jednu žádost
V případě vyčerpání alokovaných prostředků budou neuspokojené žádosti přesunuty do dalšího
rozpočtového období podle pořadí jejich podání. Pro rozpočtový rok 2020 je v rozpočtu alokována na
tento účel částka 200.000,- Kč.
II. Podmínky pro žadatele
1. Žadatelem o dotaci musí být fyzická osoba – vlastník nemovitosti. V případě, že žadatel je
vlastníkem více nemovitostí v obci, bude mu poskytnuta dotace pouze jedenkrát (na jednu
nemovitost).
2. Žadatel o dotaci musí v obci vlastnit nemovitost k trvalému bydlení a mít v obci trvalé bydliště.
3. Žadatel nesmí mít vůči Obci Rudná pod Pradědem žádné neuhrazené závazky.
III. Podmínky pro podání žádosti o dotaci
1. Žadatel vyplní a doručí obci žádost o poskytnutí dotace (ke stažení na www.
https://www.rudnapodpradedem.cz/obecni-urad/vyhlasene-dotacni-programy/ ). Formulář žádosti
tvoří přílohu č. 1 k tomuto programu.
2. K žádosti předloží žadatel doklad o povolení užívání stavby domovní ČOV a doklady,
prokazující úhradu za domovní ČOV (faktury, bankovní výpisy).
IV. Veřejnoprávní smlouva, způsob vyplacení dotace
1. V případě poskytnutí dotace bude s úspěšným žadatelem uzavřena veřejnoprávní smlouva o
poskytnutí dotace se závazkem, že pořízená technologie, na niž dotaci žadatel čerpal, zůstane
součástí nemovitosti minimálně po dobu 5 let. Smlouva může stanovit další podmínky čerpání
dotace.
2. Na poskytnutí dotace není právní nárok. Nelze podávat žádosti na domovní ČOV, uvedené do
provozu před datem vyhlášení tohoto programu (t. j. před 1.1.2020).
3. Poskytnutá dotace bude vyplacena příjemci ex post (po ukončení realizace a celkovém
uhrazení investorem) do 10 dnů ode dne podpisu veřejnoprávní smlouvy bezhotovostně na účet
příjemce.
4) Obec Rudná pod Pradědem zveřejní program na své úřední desce způsobem
umožňujícím dálkový přístup nejpozději 30 dnů před začátkem lhůty pro podání žádosti
dle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění
pozdějších předpisů.
O vyhlášení dotačních programů rozhodlo Zastupitelstvo obce Rudná pod Pradědem na
svém zasedání dne 12.12.2019 pod č. usnesení 6/18/2019.

Žádost o dotaci si můžete stáhnout z elektronické úřední desky obce www.rudnapodpradedem.cz

●●●●●●●●
Poplatková povinnost v r. 2020
V letošním roce dochází k několika změnám v platbě poplatků.
1/ Poplatek za odpad občané neplatí.
2/ Poplatek za odpad hradí všichni právnické a fyzické osoby s živnostenským oprávněním. Všem
držitelům živnostenského oprávnění nabízíme možnost uzavřít smlouvu na našem OÚ. Výše poplatku
se odvíjí od povahy živnostenského oprávnění. Vyzýváme všechny osoby podnikající na základě ŽL, aby
se do konce měsíce ledna 2020 dostavili na OÚ k podepsání smlouvy. Pokud nevyužijete možnost
uzavření smlouvy o uložení a likvidaci odpadu s obcí vyplývají pro vás povinnosti ze zákona o odpadech,
které má povinnost obec kontrolovat (§ 80 odst. 1 písm. d) zákona č. 185/2001Sb., o odpadech).
3/ Poplatky za psy se mění následovně:
a) poplatek za prvního psa důchodci nad 65 let 100,-Kč za prvního psa a 150,-Kč za každého
dalšího psa.
b) ostatní občané hradí za prvního psa 150,- Kč a za každého dalšího psa 220,-Kč.
Poplatek je splatný do 30.6. kalendářního roku. Poplatku podléhají všichni psi starší 3. měsíců.
4/ Ubytovací služby a poplatky (nově „poplatek z pobytu“)– ubytovatelé mají od letoška povinnost
vést knihu ubytovaných, a to v listinné, nebo elektronické podobě. Rekreační poplatek je zrušen.
Poplatek z pobytu bude vyměřován podle záznamů v knize ubytovaných. Sazba poplatku je 20,-Kč za
každý den pobytu mimo dne nástupu na pobyt. Paušální částky nelze podle novelizace zákona vybírat.
Splatnost poplatků je čtvrtletní, poplatek musí být uhrazen nejpozději do 5. dne následujícího čtvrtletí.
( 5.4. 2020, 5.7.2020, 5.10.2020, 5.1.2021).
4/ U daně z nemovitostí se zvyšuje koeficient této daně, která má být uhrazena FÚ do konce května.
Před úhradou si zkontrolujte výši daně pro letošní rok přímo na FÚ.
Nájmy z pozemků se nemění. Pouze je nutné uzavřít nové smlouvy na pozemky náležící k bývalým
hospodářským budovám.
Všechny nové obecně závazné vyhlášky najdete na úřední desce obce www.rudnapodpradedem.cz

S potěšením konstatujeme, že za loňský rok uhradili všichni
občané poplatky za odpad a své psy s výjimkou jediné rodiny a
dvou dalších osob.
Celková výše nedoplatků činila k 31.12.2019 2 830,-Kč.
Děkujeme vám všem za velmi dobrou spolupráci!

Možnost sportovního vyžití.
Zastupitel obce Mgr. Vladimíra Procházky zajistil stůl na
stolní tenis, který byl umístěn v sále kulturního domu.
Pokud se chcete sportovně vyžít můžete si od 25. ledna
vyzvednout klíče v místní hospodě u pana Babčáka. Cena
za zapůjčení je 20,-Kč/hodinu/ hráče. Prosíme abyste si
přinesli s sebou přezůvky.
●●●●●●●
Nabídka pro seniory
Obec Rudná pod Pradědem se zapojila do
projektové aktivity IN.F. Obálka
v Moravskoslezském kraji.
Tento projekt je zaměřen na zvýšení
kvality života seniorů a zvýšení jejich
bezpečnosti.
IN.F.Obálka může pomoci v situacích, kdy
je senior sám v domácnosti a nastane
situace ohrožení jeho zdraví či života, kdy
zasahují záchranáři a z obálky zíslají údaje
o jeho nemocech, užívaných lécích a
kontaktech na příbuzné. Plastová obálka, která je umístěna v lednici může pomoci při řešení krizové
situace. To, že senior má doma obálku bude zřejmé
ze samolepky, kterou umístí na dveře bytu z vnitřní
strany, nebo z magnetky na lednici. Složky
záchranného systému jsou o projektu v našem kraji
informovány.
Infobálku si senioři můžou převzít na našem
obecním úřadě. Převzetí obálky nepodléhá
registraci, ani kontrole.

Lékař na telefonu, Asistent zdraví
Potřebujete rychle konzultovat váš momentální zdravotní stav?
Potřebujete vysvětlit výsledky laboratoře,. Nebo objasnit nějaký odborný lékařský termín?
Dvě zdravotní pojišťovny nabízejí svým klientům tuto bezplatnou službu. Stačí vytočit nonstop linku
pro vaše zdraví a zeptat se.
Pojištěnci Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR si můžou zavolat na linku 283 002 772.
Pojištěnci Oborové zdravotní pojišťovny se mohou obrátit na linku 844 111 000.
Služba nenahrazuje záchrannou lékařskou službu!

SLUŽBA PRO RODIČE, PEDAGOGY A DOSPĚLÉ, KTEŘÍ MAJÍ STAROST O DÍTĚ:
Anonymně se můžete obrátit na odborníky na linku 606 021 021 , nebo prostřednictvím elektronické
pošty na adresu: pomoc@rodicovskalinka.cz. Více na www.rodicovskalinka.cz

SLUŽBA PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ
Nabízí zdarma, pomoc nonstop a anonymně při řešení závažných ale i
každodenních starostech na tel: 116 111.

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄
Srdečně zveme všechny naše občany na
IX. farní ples,
který se bude konat 17.1.2020 v sále místního kulturního
domu. Od 19:00 vám bude k tanci hrát skupina Řebřiňák.
Vstupenky si můžete zakoupit na našem OÚ, cena jedné je
150,-Kč.
►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄

Hodně štěstí, pevné zdraví a pohodu
přejeme všem, kteří slaví v lednu své
narozeniny!

►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄►◄
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