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V měsíci únoru zasedalo počtvrté nové zastupitelstvo obce.
Projednána byla poměrně široká škála záměrů, které
chceme v letošním roce zvládnout. Prvním úkolem je
dosáhnout na dotaci na opravu podlahy tělocvičny naší
školy a její následná oprava, která by měla vyjít na něco
kolem 200 tis. Kč. Současně pokračuje příprava projektu
na rekonstrukci budovy bývalé školky – č.p. 85. Oprava
tohoto objektu bude probíhat v několika etapách, a to pro
značnou finanční náročnost. V této chvíli je vypracována
projektová dokumentace, která společně s požárně
bezpečnostními prvky vyšla na 112 530,-Kč. V letošním
roce bychom rádi vyměnili okna, která jsou v havarijním
stavu již léta. Dalším krokem by mělo být zateplení celé
budovy s novou fasádou. Teď jen doufejme, že uspějeme s
žádostí o dotaci na rekonstrukci této budovy.
Důležitým bodem dalších dnů bude příprava vzájemného
prodeje několika pozemků mezi naší obcí a firmou Jantar
s.r.o. Obec potřebuje získat do svého majetku část pozemku
v dolní části obce, aby mohlo dojít k revitalizaci vstupní
lokality do naší vesnice, obnovila se plocha pro kluziště a
vznikl zde postupně hezký park. Další naší zájmovou
parcelou je lokalita kolem propadlého důlního díla na
hranici Staré a Nové Rudné, kde plánujeme v budoucnu
postavit rozhlednu.
Z majetku obce nám ubyla doslouživší Škoda Felície a její
nástupkyní se stala opět Š Fabia, kterou obec zakoupila za
135 tis. Kč. Jedná se o automobil vyrobený v r. 2010, po
prvním majiteli s 168 tis. najetými km. Automobil je ve
velmi zachovalém stavu a bude sloužit pro potřeby obce.
Dalším inventářem, který přibude do našeho úřadu bude

nová multifunkce Konica Minolta. Tato přispěje ke
kvalitnějšímu a levnějšímu tisku nejenom Zpravodaje, ale
veškeré dokumentace. Tiskárna byla zakoupena na leasing
v celkové hodnotě 60 tis. Kč.
Prví týden v březnu podepsal starosta obce se Státním
pozemkový úřadem (SPÚ) nájemní smlouvu na pronájem
pozemků u hospodářských přístavků. Vyřízení žádosti bylo
zdrženo ne pomalou práci úřadu, ale liknavostí některých
dosavadních nájemců, kteří nebyli schopni včas vyrovnat
řádově stokorunové nájmy SPÚ. A bez narovnání všech
pohledávek nemohl úřad přistoupit k vypracování
smlouvy. Věříme, že během března bude již vše jak má, a
to nejenom nové smlouvy, ale i nový pořádek kolem
hospodářských budov.
Z práce úřadu vyjímáme prozatím stručnou, ale důležitou
informaci – kontrola hospodaření obce za r. 2014 proběhla
bez zjištěných závad a pochybení. Kromě nepřeberného
množství výkazů pro ministerstva, statistiky, různé
společnosti jsme stihli provést odborné revize hromosvodů,
elektrospotřebičů, hasičských přístrojů, dětského hřiště.
Rovněž zaměstnanci podstoupili několik povinných školení
na obsluhy traktorů, strojů, školení BOZP nevyjímaje.
Ze sběrného dvora byl postupně firmou Asekol a
Elektrowin odvezen elektroodpad, kterého se opět
nasbíralo značné množství.

Veřejně prospěšné práce
Obce každoročně ve spolupráci s Úřadem práce a dotačních
pobídek zaměstnávají uchazeče o práci. Naše obec tuto možnost
využívá už několik let a snaží se tak alespoň trochu pomoci
spoluobčanům, kterým se dlouhodobě nedaří najít pracovní
poměr. Je to pomoc na několik měsíců, ale přesto je o ní poměrně
velký zájem. Obce jsou příjemce dotací na VPP, ale musí
přijmout podmínky, které určuje poskytovatel. 3. března proběhla
na Úřadu práce v Bruntále informativní schůzka, kde se
starostové dověděli podmínky a postup pro letošní rok.
Vhodný UoZ (uchazeč o zaměstnání) by měl splňovat:
a) vedený v evidenci ÚP nepřetržitě déle než 5 měsíců

b) znevýhodněn s ohledem na zdravotní stav, věk (absolventi
bez praxe, mladí do 30 let a osoby nad 50 let), či péči o
dítě
c) důvodný předpoklad dlouhodobého setrvání v evidenci ÚP
d) jiný vážný důvod bránící jejich vstupu na volný trh práce.
Za vážný důvod je ohrožení sociálním vyloučením z
důvodů setrvání v dlouhodobé nezaměstnanosti.
Čím více těchto podmínek UoZ splňuje, tím má větší šanci, že
bude vhodným uchazečem.
K přijetí uchazeče do pracovního poměru musí být splněny ještě
další podmínky. Obec musí podat žádost s uvedeným počtem
míst, od kdy a druhem práce. Doložit, že nejsme dlužníkem vůči
státním orgánům - finanční a celní úřad, nemáme nedoplatek na
sociálním zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a nedlužíme na platbách u všech zdravotních
pojišťoven. Žádost projedná ÚP, a pokud ji schválí, je obec
vyzvána k podpisu smlouvy na počet vytvořených míst. Smlouva
je mezi obcí a Úřadem práce bez konkrétních jmen. Následně jsou
ÚP vybráni vhodní uchazeči z evidence a posílání na obec.
Přednostně jsou vybrání z evidence ti, kteří mají trvalé bydliště
v obci a kteří ještě tuto možnost nevyužili. Samozřejmě se přihlíží
i k tomu, aby zdravotní stav umožňoval výkon nabízené práce.
Následně jsou uchazeči seznámeni s podmínkami výkonu práce, a
pokud nejsou shledány překážky pro nástup a řádný výkon práce,
je ÚP potvrzeno, že je uchazeč vhodný. Pak už následuje
komunikace mezi obcí a konkrétním uchazečem – zdravotní
prohlídka, proškolení bezpečnosti práce, podpis smlouvy,
vyřazení z evidence ÚP, přihlášení na zdravotní pojišťovnu.
Komunikace s ÚP samozřejmě probíhá i nadále. Měsíčně se
potvrzuje odpracovaná doba a žádá o proplacení příspěvku na
mzdové náklady.
Až po vyčerpání uchazečů z evidence ÚP, kteří využívají tuto
možnost zaměstnání poprvé, jsou vybírání ti, kteří jsou vhodní pro
opakované přijetí s přihlédnutím ke všem ostatním podmínkám.
Zohledňuje se i to kolikrát v minulosti byl uchazeč zařazen do
stejného programu.
Obec v letošním roce podala požadavek na 5 zaměstnanců.
Žádost už byla odeslána na ÚP, a nyní čekáme na její schválení

v Ostravě. Žádáme případné zájemce z řad občanů, aby svůj
zájem o výkon VPP sdělili na úřad práce v Bruntále. Obec nemá
možnost nahlížení do evidence UoZ a přímo si vyžádat konkrétní
zájemce. Toto je možné jen při požadování specifických
dovedností, které není schopen vykonávat UoZ bez konkrétních
dovedností a vzdělání. Ve většině případů je to domluva po
nabídce z ÚP.
Máme zájem, aby vybraní uchazeči začali pracovat co nejdříve,
ale je potřeba dodržet stanovený postup.
Radomír Tománek, starosta obce
Čtvrtina spotřebičů stále není kompletní
Kompletnost spotřebičů předávaných ke zpětnému odběru a
recyklaci je stále jedním z hlavních kritérií, které odlišují
vysloužilé elektro od obyčejného odpadu. Proto jí ELEKTROWIN
dlouhodobě věnuje velkou pozornost.
Nejproblematičtější je z tohoto pohledu chlazení. Zaměření na ně
je logické, protože při neodborné demontáži dochází k úniku
regulovaných látek s negativním dopadem na životní prostředí a
zdraví a bezpečnost osob.
Proto ELEKTROWIN kontroluje každá dodávka ke zpracovateli. Při
tomto vzorkování bylo například v dodávce 50 lednic ze 3.
listopadu 2014 objeveno devět nekompletních zařízení. Šesti
lednicím někdo odstřihl kompresor, jedna měla ulomená dvířka,
zbylé dvě vykazovaly různá další poškození.
Nekompletnost se musí snížit
Průměrná nekompletnost se ale dlouhodobě pohybuje dokonce
mezi 25 – 30 %. Cílem ELEKTROWINu je tento podíl neustále
snižovat. Právě proto poskytuje obcím finanční prostředky
napomáhající k lepšímu zabezpečení sběrných míst proti
zlodějům.
Zákon v tomto směru hovoří jasně: „Nekompletním
elektrozařízením se rozumí elektrozařízení bez technologických
částí, které jsou podstatné pro jeho klasifikaci.“ Toto ustanovení
ELEKTROWIN upřesnil schématem nekompletnosti dodaným na
všechna smluvní místa, ze kterého je patrné, o které části se
jedná.

Na tento stav pamatuje novým ustanovením i elektronovela
platná od 1. 10. 2014. Podle něj „do předání zpracovateli nesmí
být elektrozařízení nebo elektroodpad předmětem úpravy, využití
nebo odstranění.“
Jen tak může fungovat zpětný odběr a recyklace hrazený výrobci
spotřebičů prostřednictvím kolektivních systémů. Pokud se totiž
ze spotřebiče stane neodborným rozebráním odpad, musí se s ním
také jako s odpadem nakládat. Pro nás všechny to znamená, že za
jeho likvidaci zaplatíme sami.
Naši chovatelé
Rudenský spolek chovatelů slaví letos 45 let od své
existence. Původně 35 členná organizace dnes čítá pouhých
8 členů. Že jsou jejich úspěchy velké, o tom jsme se všichni
mohli přesvědčit loni na malé prezentaci života obce.

Počátkem března se sešli naši chovatelé na výroční schůzi,
aby hodnotili uplynulé období. Poslední podzimní Speciální
výstavy v Úvalech u Prahy se účastnilo celkem 5 chovatelů.
Kromě ocenění nejlepší králík výstavy - samec, samice a
nejlepší kolekce získali dvě první místa. Koncem roku se
můžeme všichni těšit na pověstnou Chovatelskou zábavu,
která bude letošním završením činnosti místního spolku.

V měsíci březen slaví své narozeniny a jubilea:

Paní Oravcová Juliana
Pan Urbaník Vladimír
Paní Heinclová Anna
Pan Drozdek Norbert
Pan Dvořák Jaroslav
Paní Tománková Anna
Paní Tabášková Zdeňka
Pan Prosecký Leoš
Paní Kalmová Blanka
Paní Zálešáková Jiřina
Pan JUDr. Zakopal Luděk

86 let
81 let
80 let
72 let
71 let
69 let
68 let
64 let
64 let
63 let
63 let

