Zpravodaj
Obce Rudná pod Pradědem
K v ě t e n 2020
Co dál ….
Máme za sebou skoro dva měsíce boje s pandemií, kterou způsobil virus COVID 19.
Statistické údaje z posledních dvou dubnových týdnů nám dávají naději, že se podařilo zastavit možné
nekontrolovatelné šíření nákazy. Denní počty pozitivních testů klesají a naopak počty uzdravených
stoupají. Přijatá restriktivní opatření, která zastavila výrobu v továrnách, zavřela provozovny a služby,
školská zařízení, omezila dostupnost lékařské péče, zakázala volný pohyb osob a která významně
zasáhla do našich životů, se začínají pozvolna uvolňovat. Částečně a pomalu se začíná rozbíhat práce
v továrnách, otevírají se obchody, provozovny služeb, připravuje se otevření škol a školek. Nouzový
stav vyhlášený 12. března by měl být ukončen 18. května. Stále ale platí a budou platit zvýšené
hygienické nařízení a částečně omezený pohyb lidí.
Všechna přijatá opatření vstoupila v platnost takřka okamžitě. Obec dvakrát požádala o dodání
2800 kusů ochranných roušek. První žádost nebyla vůbec akceptována, druhá žádost byla částečně
vyřízena poslední týden v dubnu, kdy obci bylo dodáno proti objednávce 800 ks roušek, pouze 5ks
respirátorů a 100ks jednorázových rukavic. Ochranný štít žádný. V úterý 5. května jsme obdrželi 300ks
jednorázových rukavic a 1 respirátor. Za AntiCovid, který jsme dodali každé domácnosti zaplatila obec
18tis. Kč.
Jak jsme psali již v minulém Zpravodaji, bezpečnost v prvních dnech mohla být dodržena pouze díky
občanské iniciativě mnohých z vás, kteří ochotně přiložili ruce k dílu. Taky děkuji i touto cestou těm
zastupitelům, kteří pomohli v prvních dnech nákazy zabezpečit jednorázové rukavice a mikrotenové
sáčky do místní prodejny.
Návrat do normálního života bude ale dlouhý a určitě nebude stejný jako před 12. březnem.
Pomalu se začínají sčítat škody. Finanční ztráty půjdou do miliard korun a ekonomika se bude
vzpamatovávat dlouhé měsíce. Ještě větší ztráty jsou ztráty na lidských životech, ztracených chvílích
pohody, času se svými přáteli a rodinami. Mnozí si snad uvědomíme, jak málo stačí a vše je jinak. Snad
si více začneme vážit obyčejných věcí a každého dne, kdy budeme moci jít, kam budeme chtít.
V nejtěžších chvílích se ukazuje, jací ve skutečnosti jsme. Z počátku jsme se dokázali semknout,
navzájem si pomoci. S přibývajícím časem, zvýšenou únavou fyzickou i psychickou se stále častěji
objevují otázky, zda je to či ono nutné. Zda se nedala situace řešit jinak, lépe. Na bilancování je brzy a
na tyto otázky nám odpoví až čas. My se nyní musíme soustředit a zasadit o co nejrychlejší návrat
běžných dnů a běžného života.
Spousta plánů se musí přehodnotit, změnit nebo odložit. Život se nezastavil a běží dál. Jen se
musíme přizpůsobit nové situaci, novým podmínkám.
V posledních dnech jste mnozí z vás zaznamenali zvýšený pohyb cizích lidí po
obci. Zastavuji se před domy, vjezdy do dvorů, procházejí příkopy, mapují kanalizaci,
propustky pod komunikacemi a mosty. Někde pořizují fotodokumentaci, vyvolávají
nejistotu a otázky. Všechny tyto činnosti souvisí s přípravou projektové dokumentace
na chodník přes obec. Pohybující se osoby jsou geometři, kteří provádějí zaměření
jednotlivých bodů v terénu – výškopis a polohopis budoucí stavby. Celou obec si se

starostou obce rovněž prošli zástupci projekční kanceláře, aby se seznámili se skutečným prostředím a
situací. Na základě těchto měření a šetření bude vypracován návrh řešení chodníku. Geodeti pro své
měření vyznačují v terénu body. Někde jsou nastříkány barevné značky, jinde zatlučeny dřevěné kolíky.
Žádáme vás, aby jste tyto body úmyslně neničili nebo nepřemísťovali.
Bylo ukončeno výběrové řízení na opravu bytu č.p. 89. Komise posoudila a porovnala
jednotlivé nabídky. Komise doporučila starostovi obce podepsat smlouvu o dílo firmou DOLMENS
BUILDING, s.r.o., která podala nejlepší nabídku. Smlouva byla podepsána a práce budou zahájeny
v tomto měsíci.
Stále pokračují práce v obecních lesích. Velká část kůrovcem zasažených
porostů je vykácena a probíhá odvoz kulatiny ze skládek. Zaměstnanci obce a VPP
provádějí úklid klestu a výsadbu nových stromků.
S firmou Rýmstav s.r.o., která prováděla opravu budovy č.p. 85 (nízkoprahové centrum/školní
jídelna) je řešeno odstranění závad na stavbě. Jejich odstranění je plánováno na 1. polovinu května.
Daň z nemovitosti
Ačkoliv se snažíme informovat o podstatných věcech týkajících se občanů a obce v co největší
míře, často se stává, že informace upadne v zapomnění a následně jsme překvapeni. ZO opakovaně
projednávalo na veřejných schůzích připravované změny v poplatcích. Vedli se dlouhé diskuze o
nutnosti tohoto nepopulárního kroku.
Každá obec má velkou potřebu investic. Ty mohou být pokryty z vlastních peněz, dotací nebo
komerčních úvěrů. Dotace jsou velkým lákadlem, ale mají několik velkých „ale“. Objem dotací na
investiční akce se celkově snižuje. Obce se tak snaží našetřit co nejvíce vlastních finančních prostředků,
než se pustí do realizace projektů. Dokonce jim to ukládá i zákon, že před zahájením projektu musí mít
zajištěno financování. Dotace nikdy nepokryje celé náklady na projekt a tak obce hledají další zdroje.
Nemohou se chovat jako stát, který hospodaří se schodkem a jeho výši si určuje sám. Obce při
překročení určité míry zadlužení jsou potrestány a jsou jim kráceny finanční prostředky ze sdílených
daní. Celková zadluženost měst a obcí je nízká a naopak obce, na rozdíl od státu, mají kladné
hospodaření. Bohužel to má ale opačný efekt ze strany vlády. Pan premiér Babiš prohlašuje, že obce
mají dost peněz, že jim nepřidá. Ministryně financí paní Schillerová doporučuje obcím zvednout daň
z nemovitosti, pokud chtějí více peněz. Při těchto prohlášeních se mi vybavuje doba, kdy jsme byly
vyzývání k šetření vodou, že je vody málo a jsou vysoké náklady na výrobu. Začali jsme šetřit. Cena
vody stoupala se zdůvodněním, že malá spotřeba nepokryje náklady na výrobu a provoz. Obce šetří,
aby měly finanční prostředky na vlastní podíl a mohly žádat o dotace. Následně se z nejvyšších míst
dozví, že mají peněz dost, více nedostanou a pokud chtějí víc, ať zvednou daně. Současné nastavení
dotačních titulů pokryje cca 60 % celkových nákladů a malé obce mají malé šance ufinancovat velké
projekty z vlastní kapsy.
V současné době má obec potřebu investičních akcí za více jak 30 mil. Kč. Zdá se vám ta částka
vysoká? Můžeme počítat spolu. Oprava bytu č.p. 89 - 500 tis. Kč, projektová
dokumentace na chodník 850 tis. Kč, chodník 18 mil. Kč, ČOV střed obce 2,5
mil Kč, veřejné osvětlení 1 mil Kč, místní komunikace dolní část obce 1,2 mil
Kč, oprava kulturního domu 6 mil. Kč, vodní nádrž + rekultivace dolní části
obce 2 mil. Kč. Mohli bychom počítat dále. Záměrně jsem uvedl jen projekty,
o kterých se mluví nejčastěji a u kterých známe ceny k současné době. A jistě najdeme i další potřebné
investice.
V naší obci se neupravoval koeficient daně z nemovitosti více jak 30 let. Neznám žádnou jinou
daň, která by tak dlouho vydržela na stejné úrovni. Podle zprávy Finančního úřadu pro Moravskoslezský
kraj zvýšilo místní koeficient daně z nemovitosti v roce 2020 v našem kraji 47 obcí. Postupovali podle
doporučení ministryně financí. Z některých telefonátů i rozhovorů, které jsem v minulých dnech vedl,
vyplynulo, že Finanční úřad v Bruntále podal informaci ve smyslu, že daň z nemovitosti zvýšil starosta.
Tento úředník by neměl na finančním úřadě pracovat, protože nezná základní fungování obce a šíří

nepravdivé informace. Starosta nemá tuto pravomoc. Pokud by to udělal, bylo by jeho rozhodnutí
neplatné a protiprávní. Tuto pravomoc mají pouze zastupitelstva obcí.
Průměrná daň z nemovitostí fyzických osob v naší obci se řádově pohybuje ve stokorunách,
nepřesahuje 2 tis. Kč. Nejčastěji největší část celkové daně tvoří daň za rodinné domy a doprovodné
stavby. Když přepočítáme náklady na jeden den, pohybujeme se v částkách korun až desetikorun.
V porovnání s cenou cigaret, alkoholu a jiných „radostí“, které k životu nutně nepotřebujeme, na rozdíl
od bydlení, je těch 10 korun na domácnost denně zanedbatelná částka.
Z rozpočtu obce zajišťuje obec mnoho dalších služeb. Největší položkou je likvidace všech
druhů odpadů. Pro fyzické osoby je bezplatně (až na výjimky – např. pneumatiky) bezplatně zajištěna
likvidace velkoobjemového odpadu, elektroodpadu, nebezpečného a bio odpadu. V letošním roce je
zdarma i likvidace komunálního odpadu. Jen tato položka v rozpočtu přesahuje 600 tisíc. Na každého
občana obce to činí cca 1 500 Kč, u čtyřčlenné rodiny cca 6 000 Kč. Takto bychom mohli počítat náklady
na úklid veřejných prostranství, zimní údržbu, veřejné osvětlení, příspěvky na autobusovou dopravu …
Věříme, že všichni chápete nutnost tohoto prvního zvýšení daně z nemovitostí, že jste si
všichni vědomi hodnoty jedné tisícikoruny před třiceti léty a dnes.
Naší snahou není se obohatit, ale udržet život v obci a v rámci možností zlepšovat podmínky k životu.
Z daně z nemovitostí bude zaplacena projektová dokumentace na chodník v obci.

Radomír Tománek
starosta obce
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Druhou neděli v květnu
nezapomeňme poděkovat
maminkám, ale i babičkám
k jejich letošnímu svátku.
Poděkovat za život, lásku,
péči, za spokojené dětství, za
obětavost, pracovitost a
podporu ve dnech, kdy se nám
právě nedaří. Poděkovat za otevřené dveře, do kterých můžeme kdykoli
vstoupit, do kterých se budeme vždy rádi vracet.
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Očkování psů
MVDr. Vošmera bude v letošním roce přeočkovávat naše miláčky ve středu
20. května. V 16:00 hod bude očkovat u farmy Jantar, poté se tradičně
přesune v cca 16:20 před OÚ.
Podrobnější informace budou zveřejněny na vývěskách a fb stránce obce.

●●●●●●●●●●●●●●●●
Jarní úklid
Je vidět, že dobu karantény využili mnozí z vás ke generálnímu úklidu nejenom domácností, ale i
půdních a sklepních prostor. Do dnešního dne obec již dvakráte musela nechat vyvézt kontejner na
velkoobjemový odpad a vyřazený elektroodpad.
Pokud chcete využít možnost ukládání objemného odpadu je nutné vždy domluvit se předem na našem
OÚ. Taky upozorňujeme občany, že ukládat je možné jen běžně vyřazený odpad v odpovídajícím
množství. Pokud vyklízíte nemovitost při stěhování, nebo po předchozím majiteli musíte si objednat
svoz u TS Bruntál jako soukromá osoba.
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Upozornění pro návštěvníky urnového háje
Prosíme návštěvníky našeho pietního místa, aby do velké zelené nádoby vhazovali pouze biologický
odpad. Umělé květiny i s květináčem s betonovou zátěží nejsou biologickým odpadem, rovněž jako
plastové kelímky od svíček. Všechen odpad, který se biologicky nerozkládá, vhazujte prosím do černé
popelnice stojící hned u branky urnového háje. Děkujeme za pochopení.

●●●●●●●●●●●●●●●●

Všem občanům, kteří slaví své narozeniny a jubilea v měsíci
květnu přejeme pevné zdraví, štěstí a dlouhá,
pohodová léta v kruhu svých rodin!

