ZPRAVODAJ
Obce Rudná pod Pradědem
Leden

2014

Vážení spoluobčané!
I touto cestou si dovoluji poděkovat vám za dobrou spolupráci
i za projevy důvěry v uplynulém roce. Do nového roku všem přeji
především zdraví, štěstí a ať vám sváteční atmosféra Vánoc vydrží co
nejdéle, stejně jako vůle plnit svá novoroční předsevzetí.
Rok 2013 z pohledu naší velké obecní rodiny můžeme hodnotit
pozitivně. Tak jak všude i v obci jsou pro udržení a rozvoj života
obce.podstatné a rozhodující finance..
Na konci třetího roku našeho funkčního období můžeme
konstatovat, že všechny závazky obce jsou vyrovnány, úvěr pořízený
na financování rekonstrukce ZŠ je pravidelně splácen a kontokorentní
účet nebyl k 31.12.2013 čerpán. Stav obecního účtu k 31. prosinci
uplynulého roku činil 381tis.Kč.
Zůstatek financí na obecním účtě je dobrým vysvědčením nejen
pro nás zastupitele, ale i pro ty naše občany, díky kterých pochopení a
aktivnímu přístupu k věcem společným nemusela obec zbytečně a
nesmyslně vynakládat peníze do některých oblastí.
Dobré nakročení do r. 2014 je pro nás povzbuzením, ale i
závazkem dostát všem předsevzetím, které bychom rádi letos splnili.
V minulém čísle Zpravodaje jsem již zmínil jaké jsou naše plány pro
nadcházející období – výměna oken na č.p. 85, dokončení úprav vstupu
před místní prodejnou, oprava některých částí místních komunikací,
vybudování venkovního fitcentra a další akce. Vše se bude odvíjet od
toho, jak uspějeme v konkurenčním boji o státní, evropské, nebo
regionální dotace. Už nyní intenzivně pracujeme na jejich získání.
Přesto, že se naše škola za poslední 3 roky změnila k
nepoznání, nebude odsunuta ani letos do ústraní. Nadále chceme
zlepšovat podmínky výuky, chceme, aby naše děti měly srovnatelné
podmínky pro výuku s ostatními školami, abychom naše děti připravili
důstojně na další stupně vzdělání. Protože jestli naši obec může něco

posunout významně kupředu, tak jsou to právě vzdělaní mladí lidé.
V letošním roce navážeme na vše dobré , co se nám v minulosti
osvědčilo,budeme se snažit vylepšit to, co bude v našich silách zlepšit,
aktivně pomáhat těm, kteří si naši pomoc zaslouží. Jedná se především
o zlepšení zaměstnanosti občanů prostřednictvím aktivní politiky
zaměstnanosti - vytváření míst na VPP, snižování energetických a
dalších provozních nákladů, dobrá péče o obecní lesy, čistotu
intravilánu a intenzivní práce ve všech oblastech obce.
Závěrem bych chtěl vyslovit přesvědčení, že my všichni, kteří
zde máme své domovy společně s těmi, kteří do Rudné přicházejí za
rekreací vyvineme úsilí nejen v letošním, ale i v dalších obdobích ke
zvelebení a rozvoji naší obce.
Radomír Tománek
starosta obce
◄►◄►◄►◄►
Systém svozu domovního odpadu v r. 2014.
V posledních dnech uplynulého roku obec symbolicky
poděkovala svým občanům za námahu spojenou se separací odpadu
malým dárkem – obecním kalendářem, taškami na tříděný odpad a
příruční nákupní taškou, která se vejde do dámské kabelky. Těší nás
vaše velmi pěkné ohlasy na vydání kalendáře. Na kalendáře pro rok
2015 se připravíme ještě lépe než letos.
Cena za uložení odpadu společnost Van Gansewinkel HBSS s.r.o se
zvedla na 600,-Kč/t +DPH, zákonný poplatek zůstal ve výši 500,-Kč/t a
tento není předmětem DPH. Manipulační poplatek TS Bruntál
ponechaly ve stejné výši jako loni, tj. 21,26 Kč/ popelnici, u kontejnerů
je to 212,63 Kč/kontejner. V pronájmu máme celkem 16 kontejnerů na
separovaný a směsný odpad , nájem 1 nádoby je stanoven na 1331,-Kč
ročně. Vlastních kontejnerů máme prozatím 12.
V letošním roce budete mít označeny popelnice oranžovou
známkou s letopočtem 2014. Jak již víte, svozy budou probíhat opět 1x
za 14 dnů, první den svozu byl 1.leden.

Svozy v lednu 2014: středy 15.1. a 29.1.
Prosíme, abyste ke svozu přistavovali popelnice, které skutečně
potřebujete vyvézt a je na vašem uvážení, zda vám bude stačit vývoz
někdy za 14 dnů, jindy jednou za měsíc, nebo někdy dokonce jednou za
dva měsíce. Je zbytečné utrácet peníze za manipulaci s téměř práznou

popelnicí. Pokud máte popelnici jakoby permanentně přistavenou ke
svozu (tzn. Že ji nemáte umístěnou na svém pozemku zs plotem, ev. je
nezamčená), prosíme o její přemístění, nejlépe za plot a popelnici
vytahovat k silnici nebo chodníku jen v případě potřeby vývozu.
Nakonec nedělejme z popelnic vítací výbor, který je prvním, který vás
vítá při návratu domů.
Zbytečné je i vyhazování peněz za odvoz „vzduchu“. Ani po
letošních svátcích se situace u paneláku a činžáků výrazně nezlepšila.
Sešlapávání lahví a velkých krabic je pro některé občany neřešitelným
úkolem.
Jak jsme již psali v minulých číslech, odměna od firmy
Elektrowin vynesla obci finanční prostředky na zakoupení garáže pro
ukládání elektroodpadu. Po letošních svátcích se shromáždilo poměrně
dost odpadu tohoto druhu a proto bude obec na konec měsíce leden
objednávat jeho svoz. Proto pokud máte doma j a k ý k o l i odpad s
el. šnůrou odevzdejte ho na sběrném dvoře, případně starší občané
požádejte o jeho odvoz OÚ.
SBÍRÁME:

Ledničky, pračky, mrazničky, odstředivky, TV, DVD, fény,
vysavače, fritézy, mikrovlnné a el. trouby sekačky, brusky,
vrtačky mixéry, kávovary, hi-fi věže, monitory, PC, el.hračky,
svítidla a další el.odpad.
Uvedený sortiment uvítáme i od majitelů rekreačních nemovitostí.
Svážet odpad budeme během celého měsíce ledna.
Pokud nám pomůžete se sběrem uvedeného odpadu stejně dobře jako
loni z finanční odměny vybudujeme oplocení kolem sběrného dvora
včetně jeho osvětlení.
◄►◄►◄►◄►

Poplatky obce v r. 2014
Poplatek za psa obč.v důchodu

50,00 Kč

nezměněno

Poplatek za psa ostatní občané

80,00 Kč

nezměněno

Poplatek za druhého a dalšího psa

120,00 Kč

nezměněno

Poplatek za druhého a dalšího psa
důchodci

75,00 Kč

nezměněno

Poplatek za odpad osoba

500,00 Kč

nezměněno

Poplatek za odpad podnikatel.subjekt

1 500,00
Kč

nezměněno

Nájemné z bytů

Dle smluv

nezměněno

Nájemné z nebytových prostor

Dle smluv

nezměněno

Pronájem pozemků zahrady

10,00Kč/m² Navýšení o
9Kč/m²

Pronájem pozemků louky

5,00Kč/m²

Navýšení o
4Kč/m²

Popl.za vypracování kupní smlouvy

1 000,00
Kč

nezměněno

Služby traktor, sekačka, převoz materiálu

Dle
směrnice

nezměněno

Poplatky nebo jejich části (v případě odpadů) je nutné uhradit do
konce měsíce března.
◄►◄►◄►
Drobné střípky z uplynulého měsíce
Obec v prosinci pořídila novou zadní sněhovou radlici za
traktor. Dosud užívaná svým provedením nevyhovovala a především u
mokrého a těžkého sněhu způsobovala blokaci zadních kol traktoru. Při
uhrnování směřovala sníh přímo do prostoru mezi zadní kola traktoru a
radlici. Za radlici zaplatila obec 20tis.Kč.
Vánoční akce proběhly všechny podle plánu a tímto děkujeme všem
dobrovolníkům, kteří se na jejich organizaci podíleli.
Opět se našel svazek klíčů - možnost vyzvednutí na OÚ.

Hudba DJ BOBO, občerstvení zajištěno, vstupné 30,-Kč.
Parkování za prodejnou Hruška
bude vyhrazeno pouze pro místní autobusovou linku, která
končí v Rudné pod Pradědem. Autobus nebude odstavován na
příjezdové komunikace směrem k rod. Malíkových, ale bude mu
vyhrazena plocha za prodejnou tak, aby nebránil dodavatelům prodejny
v dodávce zboží.
Současné parkování autobusu znemožňovalo volný průjezd a určitě jste
si všimli zničeného trávníku po obou stranách předmětné komunikace.
Parkování rovněž znemožnilo v době svátků vyvezení popelnic od
kotelny na č.p. 85.
Parkoviště před
prodejnou Hruška a rozšířená plocha
komunikace za prodejnou NENÍ prostorem pro soukromé parkování!

paní Verona Oravcová

81 let

paní Veronika Dvořáková

74 let

paní Josefa Metelková

66 let

Plesová sezona začíná

paní Anna Urdová

64 let

paní Anežka Maňásková

60 let

V pátek 24. ledna se bude konat v sále KD ples
Římskokatolické farnosti
Začátek v 19:00hod, vstupné 99,-Kč na osobu, v ceně je
zahrnut přípitek pro příchozí v době od 18:30 do
19:00hod

V lednu slaví své narozeniny :

Všem oslavenkyním srdečně gratulujeme!

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

V měsíci prosinec 2013 naše řady navždy opustili
Valentýnskou zábavu
tentokráte přichystaly opět naše ženy
na sobotu 15. února.

Pan Alois Tománek
a
paní Jitka Klimková
Čest jejich památce!

