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Velikonocní úvodník
Mesíc duben, divné ptáce,
hned se smeje, hned zas pláce,
pomlázku už devce chystá,
bez ní výplata je jistá
Takovou ríkankou jsem víta1ajá, když jsem byla ješte školou povinná, Velikonoce.
Celý týden jsem otravovala moji maminku, kdy už budeme péct penúcky a barvit a škrabat vejce. Žádná
z cérek v našem veku se nemohla dockat. Která z dívek chtela mít vajícka opravdu krásná, tak si je
nechala škrabat u místních malérecek devcat Šabršulových. Jedna z ních, Liduška, se opravdu honosí
titu1em\ "lidová malérecka" a zdobila, spíše škrabala, vajícka i na výstave Zeme živitelka rudimovským motivem. Však i nyní máme
tady zdárné pokracovatelky tohoto umení škrabání vajec.
A jak to bylo na mrskacku? Kluci prolezli každý potok, aby proutí na tatary bylo co nejlepší. Nekterí umeli uplést tatar, že jim ho
každý závidel. Z devíti prutu jich moc neumelo, ale Eda Plášek ten ano. Kdo ví , jestli naucil své syny a vnuky uplést takový krásný
tatar?
A potom, na Velikonocní pondelí, to bylo výskotu. Devcata se trochu schovávala, ale oci klucicí cíhaly za každým rohem. A pak už
bylo jenom slyšet:
" Davaj vajca, vyplácaj sa
jak mne nedáš kopu vajec,
vyženu ti muža na pec
potom z pece do komína
bude cerný jak ta svina" .
Vera Dvorská

zprávy z Obce
Zápisy ze zasedání uvnítr na samostatném listu
. Upozornení na nový zpusob podomního prodeje
V naši obci se koncem února objevili podomní prodejci s nabídkou pracích prášku. Chci upozonút obcany na tyto a jim podobné lidí.
Mají opet novou metodu prodeje, která probíhá asi takto: "Vaše dcera, maminka nebo nevesta má objednaný prášek a my jsme jí ho
dovezli zaplatte ho a my jí ho tu necháme." Dokonce jsou schopní vás oslovit i vaším príjmení, které si mohou zjisti pres ínternet.
Tím vás dostanou a pak není problém, aby jste jim zboží zaplatily. Pokud si nejste jisti, zda si nekdo z vaší rodiny neco nekde
objednal, tak pošlete prodejce pryc a at prijdou až bude clovek, který má objednané zboží, doma. Nebo reknete,že mu zatelefonujete a
zjistíte zda je to pravda. Prášek, který nabízeli za 500kcse v marketu prodává za 90kc,
Chci vás všechny tímto požádat, když se nekdo takový u vás objeví, prohlédnete si auto a hlavne Státní poznávací znacku auta a
zavolejte hned na místní Obecní úrad - 577341526 nebo na Policii CR -577343158.
Trídení odpadu v obci
Jak jste si jiste všimli, v naší obci máme nové kontejnery na papír a na trídené sklo. V soucasné dobe jsou na dvou místech v obci.
V prubehu tohoto roku pribudou ješte na dvou místech v obci.
Svoz plastu 11.4., 9.5., 6.6.

Spalování plastu a podobných materiálu v kotlích a venkovních ohništích
Také se vám nelíbí zápach, který se line z nekterých komínu v naší obci? Podle zápachu se dá urcit co asi dotycný majitel doma pálí.
Hodne se dnes mluví o ekologii, ale spousta z nás nad tímto problémem mávne rukou. "Jedna spálená "petka" nikomu neuškodí!"
Myslíte? Zkuste si spocítat, kdyby to udelal každý z nás denne i nekolik petek a ruzných kelímku a dalších podobných odpadu.
Uvedomujete si vy, co to deláte, že tímto pálením chystáte kvalitu ovzduší vaším detem, vnukum, pravnukum a dalším generacím?
Chcete,aby vaše deti chodíly s respirátory nebo s necim podobným do prírody, do školy hráli si .... ? Proc to deláte? Je to tak težké
roztrídit domovní odpad? Proc to nekterí mužou delat a nekterí ne? Jeden duvod muže být i ten, že ve vláde sedí nekdo, kdo to
propaguje a toho nemám rád, tak kvuli nemu preci nebudu trídit odpad! Takže protože já nemám rád poslance moje deti budou nosit
respirátory! Dobrá rovníce!, ano? Další duvod? Pohodlnost! Nevím, kdy se plasty odváží. Vy nemáte doma kalendár, aby jste si do nej
zapsali termíny svozu odpadu? Jiste se najde dalších X výmluv, proc to nejde. výmluvy jsou vždy pohodlnejší, než dodržovat
stanovená pravidla. Ale to záleží na každém, jak se k dané veci postaví.

,'"

KLUBICKO
Detský karneval 2008
l.brezna se konal druhý Detský karneval v Rudimove. Pro deti
byla pripravena spousta souteží, kterých se úcastnily jak malé
tak i ty vetší deti. Deti byly odmenovány drobnými sladkostmi
a ty v nejlepších kostýmech i pastelkami a pexesem. Potešila
nás velká úcast detí, rodicu i prarodicu a utvrdila nás v tom, že
zájem detí o zábavu, hry a souteže je skutecne obrovský.
Záverem bychom rády podekovaly SDH Rudimov za zajištení
obcerstvení a darování sladkých odmen pro deti. Za venování
sladkostí pro deti dekujeme také Petre Bubelové a Martinu
Chytrému.
Lenka Kratenová

Co letos chystáme ...
I v tomto roce je pro deti priptave~.spousta
akcí. Zacali jsme
detským karnevalem. Jako další je plfmp,vaná jarní vycházka.
Ta se uskutecní v 2. polovine dubna;\~presný termín bude
upresnen dle pocasí. Tentokrát bude vyclj~zka rozdelena do
dvou vekových skupin. Malé deti neceká žá4ná velká zmena.
Pujdou po jiné trase, ale princip bude zach~ván. Opet bude
celá skupinka hledat malé poklady ukryté v le~~. Pro starší deti
bude pripravena nárocnejší trasa, kterou pujdgu samy nebo ve
dvojicích a budou hledat indicie, které je zayedou k ukrytému
pokladu. Ce!ou akci zakoncíme táborákem.
Na prelomu't~vetna a cervna bude detsk§ den a zacátkem
letiUch"ffiZan'in na deti ceká cesta ohádku"""'m lesem. U
"""";""""""":,",,,p.,,",,,.,.,~:~,,,;.,,c,,
"P
vy
"'-'techt6"dvoli"ákdÍ ·neb~~~",~~g!lA.Yt;,~~;.~WeW1
.. Snad jen v lese
nám pribudou ~ej~ft}l<>:yep'~~~§vé·póstavY.
Termíny všech
akcí budou upresneny. V dalším" zpravodaji vás budeme
informovat, co na deti ceká po pnizdninách.

Oznámení pro vlastníky pozemku a nemovitostí
o odstranování stromoví, ohrožující bezpecný a
spolehlivý
provoz
energetických
zarízení
distribucní
soustavy
ve vlastnictví
E.ON
Distribuce, a.s. a správe E.ON Ceská republika,
a.s.

V prubehu roku 2008 bude ze strany E. ON
Ceská republika,
a.s. zajišteno odstranení
porostu ohrožující bezpecný a spolehlivý provoz
zarízení - vysokého napetí a velmi vysokého
napetí. Odstranování, okleštování stromoví a
jiných
bude se provádet
spolecnost
VAGNERporostu
LCZ s.r.o.,
sídlem ul. Družstevní
0241, 763 21 SlavíCín. V prípade nejasností se
obracejte na telefonní císlo 777 606 444 Ludvík Vágner.
Podrobný dopis o výše uvedeném oznámení
naleznete na úrední desce obce Rudimov a na
webových stránkách wvv\v.mdimov,net.
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Lenka Kratenová

MíSTNí KNIHOVNA OZNAMUJE SVÝM
CTENÁRUM:
Od 1. 2. 2008 došlo ke zmene otevírací doby pro ctenáre.
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA:
Pro ctenáre: ÚTERÝ 16:00 - 18:00
Pro návštevníky internetu:
ÚTERÝ 16:00 - 18:00
PÁTEK 14:00 -16:00

Bude obchod v Rudimove zrušen?
Obecnímu úradu v Rudimove nahlásil pan
Plášek, že obchod je na prodej (informace v
S-infu Slavicín). Protože není zrejmé, že
obchod daným prodejem bude v obci dále
zachován a obecní úrad má zájem na tom,
aby obchod v Rudimove
byl zajišten, je
tímto obecní úrad rozhodnut
prípadnému
zájemci o otevrení obchodu ve svém dome,
po vzájemné dohode být nápomocen k jeho
realizaci.

SCavnostní prijímání mezi mysCivce
V lonském
roce se rady našeho
mysliveckého
sdružeIÚ rozrostly o
nového clena. Po absolvováni rocIÚ
praxe a úspešném složeIÚ zkoušky
z myslivosti, jsme na výrOCIÚ schuzi
prijali do našeho kolektivu Pavla
Drbánka ze Slavicína. Krome tohoto,
rekl
bych
formálního
aktu,
pripravujeme našim novým clenum
ješte slavnostIÚ
prijetí, kterému
ríkáme
"Pasování
na myslivce".
Tento ceremoniál, patri k nejstarším,
doposud dodržovaným mysliveckým
tradicím a jeho koreny sahají až do 15.
století. Tenkrát každý, kdo se chtel
vyucit myslivcem, musel na tri roky
nastoupit ke zkušenému myslivci, kde
se musel vše naucit v praxi. Postupem
casu, tak jak se v prubehu staletí
vyvijely lovecké zbrane a tím i
zpusoby a organizace lovu, vedení
loveckých psu, péce o zver, nároky na
myslivcelesáky
samozrejme
vzrustaly, co však zustalo bylo složeIÚ
zkoušky a slavnostrú prijetí mezi
myslivce.
Slavnostrú ceremoniál, tak jak ho dnes známe, dostal svou podobu asi v druhé polovine 19. století. Jak taková slavnost tehdy
probíhala? V myslivne se sešli okolIÚ myslivci, predstaveIÚ a vyšší lesní úredrúci. Ve vyzdobené místnosti na stole ležel tesák, bodice,
VÝUCIÚlist a puška. Mladý myslivec pak pricházel pred tento stul v doprovodu svého mysliveckého ucitele za zvuku loveckého troUbeIÚ.
Mistr žáka všem prestavil,seznámil prítomné s jeho aktivitou v dobe ucení a s výsledkem zkoušky a doporucil jej k ozbrojeIÚ a príjetí do
rad myslivcu. Po tomto pruvodním proslovu poklekl pasovaný na pravé koleno a príjal tri údery loveckým tesákem na levé rameno.
Poté povstal a príjal tesák, pres rameno mu býla zavešena bodice a zbran a obdržel VÝUCIÚlist s pecetí. Nakonec prijal ode všech
blahoprání a na svuj úcet pak musel všechny hostit a prý dokonce i sám obsluhovat.
V duchu techto tradic se odehrálo i pasováni Pavla Urbánka, snad jen s tím rozdílem, že neprobíhalo v myslivne, ale pri "poslední leci"
po skonceni listopadové nahánky na cernou zver, za prítomnosti všech úcastrúku nahánky. K provedení pasovacího aktu predvedl Pavla
náš dlouholetý clen Jan Plášek, který ho jako zkušený myslivec zasvecoval v prubehu adeptské praxe do taju myslivosti. Pak už vše
probíhalo podle výše popsaného scénáre, na záver však Pavel neobdržel výucní, ale pasovací list jako upomínku na tuto událost.
V prubehu celého pasovacího ceremoniálu pronáší ten, kdo pasováni provádí, pruvodrú proslov, ve kterém pasovaného nabádá
k dodržování tradic ceské myslivostí, ochrane zvere i zacházeIÚ se zbrani. Dovolte alespon malou ukázku ze zakoncení kdy adept dostává
pasovací list:
" Cest svou myslivce, vždy mužne bran,
prírodu a její tvory vždycky chran,
myslivecky lov a jednej jak se sluší,
myslivcem bud vždy telem i duší."
Verme, že poselství a myšlenky, které pri pasování zaznely, si Pavel uchová v pameti a bude se jimi ve svém mysliveckém konání rídit.
A na úplný záver snad jenom poznámku o vztahu dnešních myslivcu k tradicím. Když pri zakoncení pasovárú zaznelo hala1i na lesní
rohy a pred slavnostním prípitkem chorál" Lovu zdar,lesu zdar", bylo možné v ocích i tech nejtvrdších chlapu zahlédnout záblesk
dojetí.
Ing. Pavel Fryzelka
predseda MS Rudimov

Hospodarení
Hospodarení

obce RUDIMOV

za rok 2007

obce za r. 2007 skoncilo prebytkem

Príjmy
Výdaje
Financování

- tr. 8

na

nú ve yýši

1 352 512,33 Kc.

3 136 483,70 Kc
2 673 513,90 Kc
462 969,80 Kc

Oblast príimu:

1 668020,20

Stežejní cást príjmu tvorí príjmy z Financního úradu
Ostatní príimv:
príjmy
príjmy
místní
príjmy
príjmy

z oblasti lesního hospodárství - težba dreya (prodej)
z pronájmu pozemku
poplatky (za likvidaci komunálního odpadu, psy)
z odprodeje jablek
z Agentury ochrany prírody

Kc

991060,50 Kc
10 472,- Kc
73691,50Kc
17867,Kc
40650,- Kc

DotacezKÚ:
provozní dotace
aktivní politika zamestnanosti UZ 13101
neinyesticní z KÚ:
- hospodarení v lesích UZ
z toho 70200,· Kc se týkalo v r. 2006 (nákup sazenic)
15000,- Kc -likvidace klestu štepkováním
- kompleXIÚ restaurování památníku padlých obcanu UZ 00070
investicní z KÚ:
- úcelová investicIÚ návratná výpomoc na realizaci
projektu "Rekonstrukce obec. domu v Rudimove" UZ 00720
V roce 2007 necerpáno - bude realizováno v r. 2008

Dotace ze SR-Ministerstvo kultury-prostrednictvím

6958,- Kc
101471,-Kc
85200,-Kc

28000,-Kc

40000,-Kc

KÚ

neinvesticIÚ dotace Realizace projektu z programu Verejné
informacní služby krúhoven - VISK 3

43000,- Kc

Oblast vÝdaiu:
výdaje v oblasti lesního hospodárství ve výši 459 626,30 Kc. Prebytek príjmu byl použit na spoluúcast
projektu Verejné informacIÚ služby krúhoven, opravu verejného osvetlení
Výdaje . spojené
s oslavou
100. výrocí
založení
Sboru
dobrovolných
hasicu v Rudimove
90843,-Kc
9961,- Kc
Restaurování památku padlých
Ostatní výdaje byly uskutecneny dle rozpoctu obce.

Použití dotací
Obnova lesních kultur (likvidace klestu štepkováIÚm)
(nákup sazenic v r. 2006)
Dotace od Úradu práce ve Zlíne na verejne prospešné práce v obci
Restaurování památníku padlých
Verejné informacní služby v knihovne - VISK

15000,-Kc
70 200,· Kc
101 741,- Kc
28000,-Kc
43000,- Kc

Obec zaplatila v 1212007 poslední splátku návratné financIÚ výpomoci ze státního rozpoctu na výstavbu
vodovodního radu ve výši 319 300,- Kc.
V 3/2007 obec splatila 1. cást, tj. 32 tis. Kc návratné finanCIÚvýpomoci na realizaci projektu" Výstavba chodníkucást B, • evidované pod císlem PF 02-06-008 (poskytnuté v r. 2006 od KÚ v celkové výši 64 000,- Kc). 2. splátka ve
výši 32 tis. Kc bude splacena do 31.3.2008).
Úvery, pujcky a finanCIÚ výpomoci od penežních ústavu ani jiných fyzický a právIÚckých osob obec v r. 2007
nemela.

V Rudimove

30.1.2008

Zpracoval: Mericková Hana, úcetní obce
Schválil: Matula Ludvík, starosta obce

14.8.2007
- ZO vzalo na vedomí realizaci uvítací tabule na vjezdu do obce, provedenou p. Ladislavem Vránou /reklamní
cinnosti a výši finan. nákladu na zhotovení tabule tj. 7 600,- Kc
- ZO vzalo na vedomí Informace o postupu rízení vedeného u KS v Bme pod sp.zn. 50Cm 157/2002 o žalobe
BANG, s.r.o., proti mestum a obcím o urcení nemožnosti výkonu Wasovacích práva urcení nemožnosti nabý"Vat
akcie
- ZO vzalo na vedomí žádost sl. Simony Šebákové a p. Petra Kozára, oba bytem Rudimov cp. 42, o príspevek na
rekonstrukci strechy, formou dreVIÚhmoty.
- ZO schválilo Rámcovou partnerskou smlouvu, uzavrenou mezi spolecností Luhacovské zálesí, o.p.s. a obcí
Rudimov
- ZO vzalo na vedomí stav financního rozpoctu obce Rudimov k 6.8.2007: príjmy: 1 753000,- Kc, výdaje:
1 588000,·Kc
- ZO vzalo na vedomí umístený kontejneru na odpad v obci. Kontejnery budou obci darovány Zlínským krajem (2x
kontejner na papír, 2x kontejner na barevné sklo, 2x kontejner na bílé sklo)
- ZO schválilo Dohodu o provedení práce uzavrenou s panem Radkem Chovancem, bytem ctvrt 1. máje 720,
Bojkovíce , na provedení pestebních prací v lesích v k.ú.Rudimov. Dohoda se uzavírá na dobu od 1.8.2007 31.12.2007.
- ZO schválilo prodej pozemku parc.c. 2158/4 v k.ú.Rudimov, manželum Andersovým, bytem Rudimov cp. 11 , za
cenu 15,- Kc/ml. Pozemek bude vymeren za prítomností zástupcu OZ. Kupující uhradí veškeré náklady spojené
s tímto prodejem.
- ZO schválilo prodej pozemku parc.c. 17614, o výmere 3 ml, v k.ú. Rudimov, manželum Holenovým, bytem
Mlýnské nábr. 3, Brno - Obrany, za cenu 25,- Kc / ml. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s tímto prodejem.
- ZO chválilo prodej pozemku parc.c. 2124, výmera 197 ml, v k.ú. Rudimov, paní Renate Paclíkové, bytem Minská
223/73, Brno, za cenu 15,-Kc/ml. Kupující uhradí veškeré náklady spojené s tímto prodejem.
- starosta obce seznánul ZO s vývojem situace týkající se opravy silnice 111/49515 (úsek pod domem pana Hubíka).
ZO poverílo starostu, aby upozornil majitele této silnice na prudce se zhoršující stav tohoto úseku a na nutnost
omezení hmotnosti projíždejících vozidel.

11.9.2007
- ZO schválilo prodej pozemku parc.c. 2116/2 (ostatní plocha) o výmere 5 ml, k.ú. Rudimov, manželum
Holenovým, bytem Mlýnské nábr. 3, Bmo-Obrany, za cenu 25,- Kc / m2
- ZO vzalo na vedomí informaci SÚS Zlínského kraje o postupu prí oprave silnice 111/49515 (úsek pod domem pana
Hubíka), termín zhotovení projektu opravy je plánován do 15.2.2008. Na základe provedeného geologického
pruzkumu není nutné omezit hmotnost projíždejících vozidel.
- ZO vzalo na vedomí návrh spolupráce pana Václava Kajtmana prí sjednávání odberu el.energie na rok 2008
zaslané MIZ ZO zaujalo kladné stanovísko.
- Na základe požadavku Úradu pro zastupování státu ve vecech majetkových pro smluvní podmínky k doplnení
žádosti kbezúplatnému
prevodu pozemku parc.c. 417/3 /fotbalové hríšte/v k.ú.Rudimov, která byla schválena
Zastupitelstvem obce Rudimov,Usnesením c.12 ze dne 11. 9. 2007 ve smyslu ustanovení § 41 zákona C, 128/2000
Sb., o obcích, ve zneni pozdejších predpisu. K doplnení žádosti Obec Rudimov se zavazuje, že nemovítost bude
užívat k dosavadním úcelum, bude o ni rádne pecovat a nebude ji využívat ke komercním úcelum a nebude ji
k takovým úcelum pronajímat, a to po dobu nejméne 10-ti let a ani ji po tuto dobu neprevede na jiného. ZO se
zavazuje za každé takové porušení odvést prostrednictvím prevodce do státního rozpoctu cástku rovnající se výši
ceny v case a míste obvyklé prevádené nemovitosti, stanovené znaleckým posudkem, a to ke dni prevodu.
- ZO schválilo na základe žádosti pí. Simony Šebákové a p. Petra Kozára, oba bytem Rudimov cp. 42, bezplatné
poskytnutí dreVIÚ hmoty v celkovém množství 15 m3 na rekonstrukci
strechy RD. Celková potreba ciní dle
predloženého rozpoctu 20 m3 dané kulatiny. Zbývající množství bude možné od obce zakoupit dle platného ceníku.
Težba bude provedena samovýrobou a predání provede správce majetku obce p. Machac Josef a obecní hajný
p.Mikulec Miroslav.
- Na základe GP C. 207-7512007 ve veci kolaudace stavby "Deštová kanalizace Rudimov", Zastupitelstvo obce
schválilo bezúplatný prevod pozemku z vlastnicM Zlínského kraje do vlastnicM Obce Rudimov :
- díl "e" o výmere 23 ml odde. od parc.c.2310/4, který se slucuje do pozemku 317/6
- díl "c" o v)"were 20 m2 odde. od parc.c.231O/4, který se slucuje do pozemku 317/32
- pozemek parc.c. 2310/12 o výmere 27 ml oddelený od parc.c. 2310/4
- pozemek parc.c. 2310/13 o výmere 12 ml oddelený od parc.c. 2310/4
- pozemek parc.c. 2310/14 o výmere 95 m2 oddelený od parc. C. 2310/4
- díl "a" o výmere 9 m2 odde. od parc.c. 2310/4, který se slucuje do pozemku 2310/6
- díl "n" o výmere 7 ml odde. od parc.c. 2310/5, který se slucuje do pozemku 2310/6
- ZO schválilo na základe zpracované architektonické studie zhotovení projektové dokumentace "Rekonstrukce
obecního domu, Rudimov", firmou Uposs, spol.s.r.o., Luhacovice.

30.10.2007

- ZO vzalo na vedomí stížnost paní Ludnuly Poláckové, kruhovnice místní knihovny, na neoprávnené využívání
verejného internetu verejností, numo vyhrazenou dobu. Po dohode s paní Ludmilou Poláckovou a Staruslavem
Francem, budou prijata opatrení k zamezení neoprávneného prístupu na verejný internet.
- ZO schválilo uzavTení smlouvy s panem Jirím Gottfriedem, PetIuvka 95, ICO: 45686408 na provádení zimních
údržbových prací na místních komunikacích obce Rudimov za cenu 714,- Kc vc. DPH za I hod. prací.
- ZO schválilo uzavrení smlouvy mezi Mikroregionem Luhacovské Zálesí a Obcí Rudimov o poskytnuti príspevku k
vý1Jujcce. Predmetem smlouvy je malotraktor dvouosý, na jehož porízení prispeje Obec Rudimov finan. cástkou
23221,- Kc. Zbývající kupní cena rnalotraktoru bude hrazena MLZ z projektu "Porízení techruky na zajištení údržby
krajiny a verejných prostranství v obcích MLZ".
- za vzalo na vedomí Smlouvu o dílo uzavrenou mezi zhotovitelem abcí Rudimov a objednatelem Ceská republika
- Agentura ochrany prírody a krajiny, týkající se výsadby ovocných stromu v obecních sadech a vzalo na vedomí i
uvolnení financní podpory ve výši 40650,- Kc na realizaci výsadby. Starosta obce informoval za o výnosech
z prodeje ovoce z obecních sadu. Za prodej ovoce obec utržila 17 868, - Kc.
- za souhlasilo s vyplacením odmeny obcanum vypomáhajícím pri sberu ovoce v obecních sadech na základe
uzavrení dohody o provedení práce, ve výši 50,- Kc / hod.
- Starosta obce informoval za o schuzce se zástupci SÚS Zlínského kraje, jejímž predmetem byl postup pri oprave
komunikace v obci (úsek pod domem pana Hubíka)
- za vzalo na vedomí žádost pana Jana Gromuse, tr.bydl.SNP cp. 1177, 765 02 Otrokovice-Kvítkovice, chalupáre
obce Rudimov cp. 85, ve které žádá:
1. o umožnení zprovoznení stání na obecním pozemku
2. o odvodnení príjezdové cesty k domu cp. 85
K 1. bodu žádosti nemá za žádné výhrady a souhlasí s tímto využitím pozemku. V 2. bode nelze žádosti vyhovet,
protože se nejedná o komunikaci. Pozemek je pouze využívám jako príjezdová cesta. Žadateli doporucí a umožní
zbudování odvodnovacího kanálu na obecním pozemku na vlastní náklady.
- za schválilo z duvodu poruchy PC pro potreby aú, opravou PC v predpokládané financní výši 14000,- Kc

20.11.2007

- za schválilo projektovou dokumentaci rekonstrukce silruce 49515/1I1:Rudimov,sesuv (úsek pod domem pana
Hubíka) zaslanou Ing. Jarošem, zadavatel Reditelství silruc Zlínského kraje
- za vzalo na vedomí vyjádrení SÚS Zlínska s.r.o. ke kolaudacnímu rozhodnuti - Deštová kanalizace Rudimov cást
B. S timto vyjádrení za nesouhlasí a proto bude proti tomuto vyjádrení zaslána námitka.
- za vzalo na vedomí Stanovisko ke stabilite svahu v Rudimove, místní cást Cupy, vydané Ceskou geologickou
službou, pobocka Brno. Na základe doporucení CGS je možnost požádat po vypracování pruzkumu o dotaci na
stabilizacní práce na MžP z Operacního programu MžP, prioritní osa 6" Zlepšování stavu prírody a krajiny".
- ZO schválilo zabudování sberného roštu pres místní komuníkaci (nad domem p. Píky), kterou provedla firma
Služby mesta Slavicíma s.co. a úhra<iu faktury za provedené práce ve výš~ 25502,- Kc ..
-za vzalo na vedomí stav rozpoctu obce k 19.11.2007: príjmy 2 466 416,- Kc výdaje 2436577,- Kc. ;
- za schválilo Obecne závaznou vyhlášku c.1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaždování, sberu,
prepravy, trídení, využívání a odstranování komunálních odpadu. Poplatek na obcana v obci na rok 2008 bude cirut
300,-Kc.
18.12.2007
- Starosta obce seznátrul za s obsahem dopisu (C,j.2412007) zaslaném SÚS Zlínska, s.r.o., ve kterém jsou vzneseny
námitky proti vyjádrení SÚS Zlínska, s.r.o. ke kolaudacnímu rozhodnutí stavby "Deštová kanalizace Rudimov" cást
B projektu.
- ZO vzalo na vedomí "Opatreni k zabránení nelegálruch dovozu odpadu" ( c.j.KUZL 8147012007 ŽPZE-JK),
zaslané odborem životního prostredí a zemedelství Zlínského kraje.
- za schválilo na základe žádosti ing. Michaely Koníckové a ing. Tomáše Svobody, oba bytem Rudimov cp. 113,
bezúplatné poskytnuti drevní hmoty v celkovém množství 15 m3 na rekonstrukci strechy rodinného domu. Celková
potreba ciní dle predloženého rozpoctu 24 m3 dané kulatiny. Zbývající množství bude možné od obce Rudimov
zakoupit dle platného ceníku. Težba bude provedena samovýrobou a predání provede správce majetku obce
p.Machac Josef a obecní hajný p. Mikulec Miroslav.
- za vzalo na vedomí stav rozpoctu obce k 10.12. 2007: príjmy 2882000,- Kc výdaje 2588000,- Kc
- ZO schválilo , že do schválení obecního rozpoctu na rok 2008, bude obec hospodarit v souladu s metodickými
pokyny k rešení problematiky rozpoctového provizoria vydaným MFCR. A to 1/12 v položce výdaju z návrhu
rozpoctu na r.2007, což ciní 217 tis.Kc.
- Starosta obce vyzval predsedy jednotlivých komisí k provedení záverecné kontrolní cinnosti za rok 2007. Narídil
ustanovit inventarizacní komisi k provedeni inventury majetku obce za rok 2007.
- za schválilo zmenu rozpoctu dle prílohy k zápisu c.1512007 "Úpravu rozpoctu ve 12/2007- prevod mezi
položkami".
- za schválilo cenu za reklamní plochu v Rudimovském zpravodaji ve výši 5,-Kc/cm2

15.1.2008
- ZO vzalo na vedoIIÚ Stanovisko k platbám zdravotního pojištení za neuvolnené cleny zastupitelstva obce pro rok
2008 a k úrazovému pojištení uvolnených clenu ZO zaslané MV CR.
- ZO vzalo na vedomí nabídku Ateliéru 1M na zpracování historických fotografií obce.

- Seznámení s výsledkem hospodarení obce za rok 2007 viz. Poloha.
- ZO schválilo odmeny na rok 2008 pro IIÚStní kronikárku paní Veru Dvorskou ve výši 7000,- Kc/rok, pro
knihovníci paní Ludmilu Poláckovou
800,- Kc/mesíc, pro správce verejného internetu a obecních internetových
stránek pana Stanislava France 800,- Kc/mesíc.
- ZO vzalo na vedoIIÚ Návrh težební a pestební cinnosti vobecních lesích pro rok 2008 zpracovaný panem
Miroslavem Mikulcem, obecním hajným.
- Starosta obce informoval ZO o zaslání Žádosti o poskytnutí dotace na požární techníku a vecné prostredky požární
ochrany jednotky SDH obce z rozpoctu Zlínského kraje
- ZO vzalo na vedoIIÚ provedení geometrického zamerení pozemku u zvoníce a pozemku u cp.U (dum manželu
Andersových).

26.2.2008
Pred zahájením zasedání ZO probehla informativní schuzka s panem Janem Žákem, zástupcem Farmy Rudimov o
instalaci nových bran a roštu na cestách procházejících pastvinami k usnadnení prujezdu. Dále informoval ZO o
plánované výstavbe napajedel pro dobytek a upozornil na poškozování pastvin nákladními vozy svážejícínu drevo
z obecních lesu.
- Bylo vyhotoveno geometrické zamerení zvoníce za cenu 7378,- Kc. Na základe tohoto zamerení budou odkoupeny
pozemky od stávajících vlastníku.
- ZO schválilo uzavrení Verejnoprávní smlouvy s Mestem Slavicín na výkon nekterých úkonu Mestské policie
Slavicín na úzeIIÚ obce Rudimov a to vodchytu toulavých psu za financní úhradu tj. 500,-Kc vc. DPH za jednoho
psa. Dále dle ustanovení zákona c.262/2006 Sb. a provádejících vyhlášek platbu za ujeté kilometry s tím spojené.
- ZO schválilo žádost manželu Martiny a Ludka Petrášových, bytem Rudimov cp. 73 na bezúplatné poskytnutí
drevní hmoty v celkovém množství 15 m3 na zhotovení strechy pro stavbu rodinného domu. Celková spotreba ciní
20 m3 kulatiny. Zbývající množství bude možné od obce Rudimov zakoupit dle platného ceníku. Težba bude
provedena samovýrobou a predání provede správce majetku obce p. Josef Machac a obecný hajný p. Miroslav
Mikulec.
- ZO schválilo zamestnat na verejne prospešné práce v obci dle návrhu Úradu práce Zlín tyto pracovnice:
Mikulcovu Helenu, Rudimov c.74, 8 hod. denne
Kovaríkovu Pavlu, Rudimov c.80, 8 hod. denne
Sahajovu Milenu, Rudimov c.104, 6 hod.denne
a to v období od 1.4.2008 do 30.11.2008.
- ZO schválilo dle zápisu zjednání ze dne 29.1.2008 provedení a fmancovánÍ demolice domu cp. 67 jehož vlastníci
jsou manželé Mikulcovi, bytem Rudimov cp. 74. Termín a zpusob provedení demolice bude upresnen. Výše uvedené
ZO schválilo pod podIIÚnkOU, že Reditelství silnic Zlínského kraje v rámci projektu" Silnice 111/49515: Rudimov,
sesuv", provede i zpevnení a zajištení vozovky v IIÚste demolice proti následnému sesuvu (zajištení paty silnice) a
upravi šír1ru silnice v závislosti na navazující silnici.
- ZO schválilo ná"Th rozpoctu obce na rok 2008:
Príjmy 3 100000,- Kc
Výdaje 3 100000,- Kc
Uveden}- návrh rozpoctu bude zverejnen k prípomínkování na úrední desce po dobu 15 dní.

Rozlosování TJ Sokol Rudimov
Kolo

IV.trída skuoina B muži Jaro 2008
Volno
-Smolina-Rudimov
-Rudimov-Lipová
20.4.2008
27.4.2008
11.5.2008
4.5.2008
Rudimov-FC
16.30
16.30
10.15
Tichov-Rudimov
Vizovice
23.3.2008
30.3.2008
25.5.2008
13.4.2008
18.5.2008
6.4.2008
1.6.2008
Rudimov-Provodov"B"
10.00
Horní
14.00
16.00
15.00
Loucka-Rudimov
Lhota-Rudimov
Datum
Cas
Bohuslavice-Rudimov
Rudimov-SK
Vizovice"B"
Utkání
Výsledek

- -l!l- - - -1jI- - - -tjl- - - -tjl- - - -.- - - -~- - ~ -IJI- - - -1jI- - - -1jI-- - -tjl- - - -.- - - -i!t- -

Ohlédnutí za tríkrálovou
sbírkou 2008
Už se stalo tradicí, že první víkend v lednu
nás navštíví "mudrci od východu". Malí
kolednícci pod záštitou Ceské katolické
charity procházejí vesnicí dum od domu,
zazpívají koledu a za odmenu dostanou do
pokladnicky peníz, který je urcen na pomoc
tem nejpotrebnejším.
Jménem Charity sv. Vojtecha ve Slavicíne
bych ráda podekovala malým koledníckum,
kterí Vám svým zpíváním prišli poprát vše
nejlepší v novém roce a prinesli požehnání
do Vašich domovu. Dále bych chtela
podekovat všem, kterí se na organizaci sbírky
v naší obci nezištne podíleli. A dík zejména
patrí všem dárcum, díky jejichž štedrosti
jsme letos vybrali 7.357,- Kc.
Všem Vám patrí vrelý dík.
Ludmila Dulíková

Rudimovské zábavy:
Kácení máje
Zábava sokolu
Fotbalový turnaj
Cervencová noc

7.6.2008, Hudba: MELODY BOY'S
28.6.2008
6.7.2008
??.7.2008

Další císlo zpravodaje vyjde 7 2008, uzáverka bude 7.2008. Veškeré vaše dotazy, príspevky nápady posílejte bud na e-mailovou adresu:
zura\odairudimo\(cl'emaiLcz nebo osobne: Ondra Šala(737 577 965), Jarmila Kubícková(604 674 073), nebo je mužete vložit do schránky u obchodu.
MK CR E 17515. Zpravodaj neprochází jazykovou úpravou.

