
 

1 
 

Obecní zpravodaj 
Obec Ruda                     listopad 2022 

 
 
Vážení spoluobčané, 
 v září proběhly komunální volby, o kterých píšeme i na následujících stránkách našeho 
zpravodaje. Občané si zvolili své zastupitele, kteří si ze svého středu zvolili starostu a 
místostarostu. Velice si vážíme vašich hlasů a budeme se snažit vaši důvěru v nás vloženou 
nezklamat. Budeme se samozřejmě snažit pilně pracovat tak, abychom vám všem život v naší 
obci zpříjemnili a stále zlepšovali. 
 Blíží se nám adventní čas, společně zahájíme advent u rozsvícení vánočního stromu na 
návsi. Přejeme vám krásné nadcházející období čekání na Vánoce. 
        
          Zastupitelstvo Obce Ruda 
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SLOVO HEJTMANA 
 
Komunální volby jako meta i nový start 

 O výsledku letošních voleb do zastupitelstev obcí rozhodly hlasy občanů, kterým není lhostejné, kdo je 
na radnicích a obecních úřadech zastupuje. Výsledky nejsou pouze statistickým závěrem, ale především 
zrcadlením důvěry voličů v novou nebo staronovou samosprávu, která bude mít v následujících čtyřech letech 
v rukách plánování, rozvoj a veškeré místní veřejné služby. Přesně té důvěry, která dělá naše města a obce, 
mimo jiné, dobrými místy pro život.  

Volby jsou současně i příležitostí pro občany vystavit starostům a obecním radám „vysvědčení“, kdy 
opakování, resp. návrat do starostovského křesla je známkou úspěchu. Na druhou stranu i změny v obsazení 
místních samospráv je třeba vnímat pozitivně, třeba jako příslib něčeho nového, svěžího a očekávaně chtěného. 
Končícím zastupitelstvům je třeba vyslovit velké poděkování za jejich práci, za odvahu dělat stále nové věci, za 
angažovanost a patriotismus, za sílu a trpělivost, se kterou je třeba stále vysvětlovat a argumentovat ve 
prospěch CELÉ obce. Novým i staronovým týmům ve vedení všech našich 704 regionálních sídel chce být Kraj 
Vysočina i jeho úřad nadále silným a spolehlivým partnerem, který podá nejen pomocnou ruku v řešení 
obvyklých agend, ale především nabídne cesty a nástroje pro plnění reálných a smysluplných plánů, projektů, 
ale i volebních slibů. Obce a jejich přání jsou inspirací pro krajem nastavované dotační příležitosti. Už 
několikrát jsme se přesvědčili, že největší užitek má společnost z projektů, které přichází zevnitř z území a kraj 
na nich spolupracuje s činorodými obcemi, jejich spolky, sdruženími, ale i sportovními kluby nebo místně 
působícími neziskovkami. Nové volební období je také příležitostí posílit, a to i ze strany kraje, spolupráci a 
partnerství mezi okresy i městy. Už v minulosti se bohužel neosvědčilo řešení problémů tzv. na sílu, bez ochoty 
hledat kompromisy, bez respektu práva na argumenty toho druhého, s rezignací na slušnost.  

Stále platí, že kontakty na hejtmana Kraje Vysočina a celou krajskou radu jsou veřejné. Nic se 
nezměnilo ani na tom, že veřejnost i starostové mohou kdykoli využít tato spojení, aby nás upozornili na 
situace, které bychom mohli pomoci vyřešit. Dobrým vztahům neprospívá, když se o problému dozvídáme 
z médií. A přitom stačí často jen jeden telefonát nebo mail a média mohou informovat nejen o problému, což je 
v pořádku, ale zároveň i o jeho řešení. Protože o tom je spolupráce kraje, měst a obcí. Hledat společně 
kompromisy, dostupná řešení, navzájem se motivovat k dalším odvážnějším projektům – být si navzájem 
spolehlivými partnery. 

Těším se na spolupráci s novými zastupitelstvy. Na Vysočině v nich zasednou stovky žen a mužů. Jejich 
hlas určitě bude slyšet a já jsem připraven jim naslouchat.  

 
Vítězslav Schrek, hejtman Kraje Vysočina 
  

INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA 
 
1) UPOZORNĚNÍ PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITÝCH VĚCÍ 

V katastrálním území Ruda u Velkého Meziříčí byla v roce 2022 dokončena digitalizace katastrální 
mapy. Pro všechny, kdo platí daň z nemovitých věcí v tomto katastru v intravilánu obce, vznikla povinnost 
podat přiznání k dani z nemovitých věcí na zdaňovací období roku 2023. Přiznání se podává v termínu do 
31.1.2023 u místně příslušného správce daně Územní pracoviště ve Velkém Meziříčí, správcem je Bc. Libuše 
Kotrbová.  

Pro potřeby podání daňového přiznání si přineste listiny, které máte k dispozici. Jedná se např. o 
geometrické plány, srovnávací listy parcel, aktuální výpisy z listu vlastnictví nebo náčrtek staveb ve vašem 
vlastnictví s jejich vyznačenými rozměry. Tento plánek bude sloužit jako podklad při vyplnění přiznání. 
Dostavit se můžete již během listopadu či prosince 2022 a přiznání na rok 2023 se správcem daně připravit. 
Doporučujeme zavolat si předem a dohodnout termín. 
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Kontakty: 
Podatelna – 566 652 204, email: podatelna2913@fs.mfcr.cz  
Libuše Kotrbová – 566 652 260, email: libuse.kotrbova@fs.mfcr.cz  
 

2) VÝSLEDKY KOMUNÁLNÍCH VOLEB 

Ve dnech 23. a 24. září se konaly komunální volby do zastupitelstev obcí. V naší obci kandidovalo 
celkem 15 občanů. Z celkového počtu osob – voličů 319 k volbám přišlo hlasovat 199 voličů. Volební účast 
v naší obci tedy byla 62,38 %, což bylo výrazně výše než celorepublikový průměr 45,3 %.  

Z kandidátních listin se mohlo hlasovat až pro 7 kandidátů, což je počet členů zastupitelstva pro další 
volební období. A zde uvádíme celkové výsledky (tučně zvýrazněno 7 postupujících do zastupitelstva): 

 
Výsledné pořadí Jméno, příjmení  Počet hlasů  % z odevzdaných hlasů 

1. Jan Žák  150 75,38 
2. Karel Dvořák  136 68,34 
3. Zdeněk Pelánek 122 61,31 
4. Martin Hladík 117 58,79 
5. Jaromír Března 106 53,27 
6. Petr Caha 100 50,25 
7. Zdeňka Švandová 91 45,73 
8. Tomáš Horký 75 37,69 
9. Luboš Křehlík 67 33,67 
10. Adéla Šoukalová 61 30,65 
11. Jan Remer 43 21,61 
12. Petr Musil  41 20,60 
13. Kateřina Baráková 30 15,08 
14. Pavla Šumberová 29 14,57 
15. Michal Hladík  23 11,56 

 
Na ustanovujícím zasedání zastupitelstva dne 20.10.2022 si pak zastupitelé zvolili ze svých řad starostu 

Ing. Karla Dvořáka a místostarostu Jana Žáka. 
 

3) SAKRÁLNÍ STAVBY PO OPRAVĚ 
 

V letošním roce jsme se zaměřili i na opravy sakrálních staveb, které jsou nově v majetku obce Ruda. Jak 
jste si mnozí všimli, tak se opravila boží muka nad hřbitovem a u silnice směrem na Jabloňov (obě jsou 
kulturními památkami) a dále kaple sv. Jana Nepomuckého. 

Oprava kaple sv. Jana Nepomuckého byla podpořena z Ministerstva zemědělství z programu údržba a 
obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny ve výši 70.592,- Kč, celkové náklady byly 100.847,- 
Kč. 

Opravili jsme i tzv. Obrázek na turistickém rozcestníku v Březejckém lese, jak jste si mohli všimnout při 
procházce. Ve Lhotce se letos natřela střecha kaple. V loňském roce jsme pak nechali otryskat památník 
padlým v 1 sv. válce, který stojí před hasičskou zbrojnicí. 

Doufáme, že vynaložené úsilí a finanční prostředky oceníte a že takto opravené stavby nám dlouho vydrží. 
Pro porovnání zveřejňujeme fotodokumentaci stavu před a po opravách: 
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3) SPLAŠKOVÁ KANALIZACE A ČISTÍRNA ODAPDNÍCH VOD 
 

V současnosti máme vydáno stavební povolení pro stavbu a máme dispozici projektovou dokumentaci pro 
provádění stavby včetně rozpočtu. Rozpočtová cena je 59.384.755, -Kč bez DPH. 

Současné zastupitelstvo bude řešit v nejbližší době další postup a bude se muset rozhodnout, zda se pustit 
do realizace hned anebo se bude vyčkávat. Rozhodujícím bodem v tomto budou dotace, bez kterých se do 
realizace celé akce nemůžeme pustit. Dotace je možno získat z Ministerstva zemědělství anebo z Operačního 
programu životního prostředí z Ministerstva životního prostředí. Zatím se přikláníme k žádosti na Ministerstvo 
vnitra (dotace ve výši 70 %), kde obec bude moci ovlivňovat výši stočného pro obyvatele. Výše stočného 
z OPŽP je stanovováno výpočtem, který se musí dodržet, a tudíž pak hrozí abnormální částky, které obec není 
schopna ale snížit dle vlastního uvážení. Dále se může získat navíc až 5 milionů Kč dotace z Kraje Vysočina. 
 
4) ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ – NÁKLADY A VÝDAJE 
 

Zveřejnujeme po roce náklady na odpadové hospodářství výdaje a příjmy za odpadové hospodářství v 
období 1 roku (listopad 2021–říjen 2022): 

 
VÝDAJE NA ODPADY CELKEM 461 350,24 Kč   

      

komunální odpad  
z popelnic 

separovaný 
odpad 

- plast, papír, 
sklo, kov 

bioodpad  
z velkoobjem. 

kontejnerů 

odpad  
z modrého 
kontejneru 
u hřbitova 

tuky a oleje 
nebezpečný 

odpad 

228 172,99 Kč 161 482,80 Kč 29 397,15 Kč 18 755,54 Kč 1 815,00 Kč 21 726,76 Kč 

      

      
PŘÍJMY ODPADY ROK 2021     

      

místní poplatek  242 650,00 Kč     
kontejner u 
hřbitova 1 262,00 Kč     

EKO-KOM 
(10/2021-9/2022) 111 831,50 Kč     

CELKEM 
PŘÍJMY 355 743,50 Kč     

      
OBEC DOPLATILA Z ROZPOČTU ROZDÍL MEZI PŘÍJMY A VÝDAJI VE VÝŠI: 105 606,74 Kč 
 
5) ADVENTNÍ VĚNEC 2022 – REZERVACE TERMÍNŮ ZAPALOVÁNÍ 
 

Opět po roce zopakujeme akci zapalování adventního věnce v parčíku na návsi, který pro vás vyrábíme. 
Po kladném ohlasu od obyvatel opět tedy vyzýváme do zapojení všechny, kteří by měli zájem o zapálení svíček 
na adventním věnci a chtějí si rezervovat termín. 

Stejně jako vloni bude rezervace probíhat přes Facebook přes Sousedskou skupinu, kde si do komentářů 
zapíšete svůj požadavek na termín. A kdo nemá Facebook, může rezervaci udělat posláním emailu na obecní 
email: obec@obecruda.eu. 

Starosta bude průběžně aktualizovat a zveřejňovat tabulku, kde bude vidět, kdo v jakém termínu 
zapaluje. Tabulka by byla k vidění na Facebooku a na webových stránkách. 
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Svíčky budou jako obvykle připraveny v krabičce v blízkosti pod věncem. Nezapomínejte po vyndání 
svíček z krabičky zbytek pořádně zavřít a vrátit krabičku do igelitové tašky, kterou je nutné důkladně utěsnit, 
aby se dovnitř dostalo co nejméně vlhkosti a svíčky se pak daly zapálit. Svíčky můžete zapálit už za světla, 
vydrží hořet několik hodin. Ten, kdo přijde zapalovat, tak vyhořelé svíčky z předchozího dne vyhodí do 
popelnice. 
 

Těšíme se, že i letos se zapojí co nejvíce rodin (zapojit se může samozřejmě i škola a školka). A 
děkujeme všem za spolupráci. 
 
6) VOLBA PREZIDENTA REPUBLIKY 2023 
 
 Předseda Senátu Parlamentu České republiky vyhlásil na dny 13. a 14. ledna 2023 volbu 
prezidenta republiky (I. kolo). II. kolo proběhne v termínu 27. a 28. ledna 2023. 
 Volební okrsek Ruda bude mít volební místnost v malém sálu kulturního domu v Rudě jako 
obvykle. Volební místnost bude otevřena pro voliče v pátek 13.1.2022 od 14:00 do 22:00 hodin a v sobotu 
14.1.2022 od 8:00 do 14:00 hodin. Ve stejné časy bude otevřena volební místnost i na II. kolo, které se bude 
konat, pakliže v I. kole nezíská žádný z kandidátů přes 50 % hlasů. 
 
7) DĚNÍ V PRŮMYSLOVÉ ZÓNĚ 
 

Společnost XTline má projektovou dokumentaci podanou na stavebním úřadě ke stavebnímu povolení. 
Obec Ruda požadovala úpravu dopravního značení tak, aby přes obec nejezdily žádné nákladní automobily nad 
3,5 t z této zóny. Tento požadavek byl splněn a zapracován do projektové dokumentace. Dále citujeme 
informace zveřejněné na internetu jako informace od společnosti XTline: „Společnost XTline, český dodavatel 
železářského zboží a elektro nářadí, investuje 200 milionů korun do výstavby nového multifukčního centra. 
Firma do něj bude soustředit všechny své skladové a logistické kapacity. Místo v něm najdou i vývojové 
prostory, dílny pro testování nářadí, showroom či moderní zázemí pro zaměstnance. Zahájení stavby u obce 
Ruda nedaleko Velkého Meziříčí začne se začátkem příštího roku. Do provozu bude centrum uvedeno v roce 
2024.“ 
 

Dále Zastupitelstvo obdrželo žádost od Bioprodukt Energie JT s.r.o., Pohořílky 35, 594 01 Velké 
Meziříčí, o vyjádření k záměru umístění fotovoltaické elektrárny na pozemky p.č. 2718/3,2718/4 a 2718/5 v 
k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí v průmyslové zóně. Zastupitelstvo se záměrem nesouhlasilo z důvodu, že 
nesouhlasí s umisťováním fotovoltaických panelů na volnou půdu, kde mají být haly a možná zaměstnanost 
místních obyvatel.  
 

ZPRÁVIČKY Z NAŠÍ ŠKOLIČKY 
 
1. září jsme opět zahájili další školní rok. Do základní školy v letošním roce přišlo 6 prvňáčků s rodiči a 17 
stávajících žáků naší školy. Na všech byla vidět radost z příchodu do školy a opětovného setkání s kamarády. 
Výzdoba ve třídě hned všem napověděla, že v tomto školním roce na žáky čeká téma ,,VESMÍR“. I letos nás 
nezapomněl navštívit pan starosta, který přivítal nové prvňáčky a všem nám popřál úspěšný školní rok.  
Tento den byl i velkým dnem v mateřské škole, kterou nyní navštěvuje 20 dětí. Letos jsme přivítali 7 nových 
dětí.  
 
16. září jsme ve škole promítali 3D film o vesmíru. Pozvali jsme na něj i předškoláky ze školky. Příběh měl 
úspěch a byl zakončen velkým potleskem všech zúčastněných. 
 
22. září pro naše školáky a děti ze školky začal školní den v místním kostele. Pan farář pro nás připravil 
dětskou mši, při které jsme si také zazpívali dětské písničky. Po mši jsme mohli zavítat za panem varhaníkem, 
který nám ukázal varhany, a dokonce na ně i zahrál. Moc mu za to děkujeme, byl to krásný zážitek. 
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4. října jsme společně oslavili DEN ZVÍŘAT. Děti měly možnost některé mazlíčky osobně poznat. Školáci se 
na tento den vždy velmi těší, protože mohou do školy přinést svého mazlíčka a ukázat ho svým kamarádům. Na 
tuto výstavu jsme pozvali také děti ze školky, pro které to byl velký zážitek. Mohly tak vidět: morčata, zakrslé 
králíky, křečka, želvy, potkany, a dokonce i chameleona. Všem se nám toto dopoledne moc líbilo a už teď se 
těšíme na příští výstavu zvířat. 
 
13. října nás svou návštěvou poctil pan Hrubec se svým dřevěným divadlem. Zahrál nám loutkovou pohádku 
„Zvířátka a loupežníci“. Všichni jsme si představení užili a děti si také vyzkoušely, jaké je to být loutkař.  
 
19. října jsme začali ráno v tělocvičně, neboť k nám přijel parkourista Martin ze STAY HERO. Nejdříve jsme 
se rozcvičili krátkou rozcvičkou a pak jsme trénovali nejen kotouly, ale i různé přemety. Martin byl moc milý a 
dopoledne jsme si s ním náramně užili.  
 
20. října jsme s velkým zájmem poslouchali vypravování a četbu paní Dvořákové, která naši školu i mateřskou 
školu pozvala do místní knihovny. V tomto školním roce pro nás paní knihovnice také připravila čtenářskou 
výzvu, ve které mají děti za úkol například přečíst: knižní komiks, knihu se zvířecím hrdinou, knihu, co má víc, 
jak sto stran či knihu se strašidelným příběhem. Na konci roku proběhne vyhodnocení. Tímto jí děkujeme za 
připravenou besedu i za motivaci dětí ke čtení. 
 
24. října přijel do školy reportér TV Nova David Pik. Přiblížil dětem, co obnáší jeho práce a jak vzniká 
reportáž od samotného námětu po odvysílání v televizních novinách. Některé jeho zdařilé reportáže jsme mohli 
shlédnout během společného povídání. Děti si také vyzkoušely práci moderátorů v provizorním studiu naší 
třídy. David jim poskytl cenné rady, aby jejich projev byl co nejprofesionálnější.  Na závěr celého programu 
vznikla krásná reportáž. V roli Lucky Borhyové a Reye Korantenga zasedli ve studiu Petruška s Theem. 
Reportérem v terénu byl Jeník, který provedl rozhovor s nejlepší ředitelkou na světě. Dětem se reportáž moc 
vydařila, a dokonce se objevila i na facebookovém profilu Davida Pika. Všichni jsme si tento program užili a 
věříme, že jsme se s Davidem neviděli naposledy. 
 
31. října jsme v mateřské škole oslavili Čas kouzel a světýlek - HALLOWEENSKÝ REJ, při kterém jsme 
společně vyzdobili naši školku, zasoutěžili si v maskách, čarovali a na závěr si i zatancovali na ,,strašidelné 
písničky”. Žáky ve škole již tradičně v tento den učila na půdě slečna Drápalka a ve sklepě slečna Drátěnka. 
Halloweenské překvapení na děti také čekalo v naší jídelně.  
 
1. listopadu se mateřská škola vydala linkovým autobusem do Velkého Meziříčí. Navštívili jsme neziskovou 
nevládní organizaci Chaloupky, kde měli pro nás připravený podzimní program ,,Jeřabinka Klementýnka“. Pro 
děti byla jízda autobusem velkým zážitkem a společný výlet se vydařil.  
 
Naše mateřská škola úzce spolupracuje se základní školou. Předškoláci chodí jedenkrát týdně do školy na 
výtvarný kroužek. Věříme, že díky této spolupráci bude pro naše budoucí prvňáčky příjemnější a snazší 
přechod do školy.  
 
V letošním roce pořádáme ve školce každou první středu v měsíci Klub Slůně, který je určen pro budoucí 
školkáčky a pro nově přijaté děti z naší školky. 
 
Momentálně nás čeká příprava na Rozsvícení vánočního stromu, který se uskuteční 25. 11. v Rudě a 26. 11. v 
Jabloňově.  
 
 
  Přejeme vám všem krásný adventní čas plný pohody a krásných chvil s Vašimi nejbližšími  
 
            Kolektiv ZŠ a MŠ Ruda 



 

8 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 



 

9 
 

Co se u nás bude konat 
 

Datum Název akce 
Pátek 25. listopadu 

 

Zahájení adventu a rozsvícení vánočního stromku 
 
Přestože se společnost dnes nachází ve složité 
ekonomické situaci, stále se několik žen v naší obci 
domnívá, že právě tato doba by měla vést k 
zamyšlení, co je v životě důležité. Proto i letos, tak 
jako v letech předchozích, se tyto ženy rozhodly 
zorganizovat v předvánočním čase charitativní sbírku 
na pomoc potřebným. 

Tentokrát se rozhodly podpořit organizaci, která svoji 
tolik potřebnou pomoc soustřeďuje do našeho 
regionu. Jedná se o Domácí Hospic Vysočina, o.p.s. 

Pojďme tedy spolu s nimi podpořit dobrou věc. Tak 
jako v předešlých letech by Vás ženy chtěly 
poprosit, zda byste i Vy malým příspěvkem ve výši 
50,- Kč, případně i více, přispěli na záslužnou a 
někdy nenahraditelnou práci této organizace. Za Váš 
finanční příspěvek si můžete odnést malý dárek, 
který pro Vás ženy připravily. 

Odměnou Vám bude hřejivý pocit, že uděláte radost 
druhým. Organizátoři této charitativní akce Vám 
tímto moc děkují a přejí Vám krásné a pohodové 
Vánoce. 

Sobota 3. prosince Návštěva Mikuláše s andělem a s čerty 
 v Rudě – začátek od 16:00 hod. 

Neděle 4. prosince Návštěva Mikuláše s andělem a s čerty 
 ve Lhotce – začátek již v 15:00 hod. 

Sobota 3. prosince Výroční schůze Sboru dobrovolných hasičů Ruda 
 v malém sálu kulturního domu v Rudě 
 začátek v 17:30 hodin 

Pondělí 26. prosince VÁNOČNÍ BRUSLENÍ (zimní stadion ve Velké 
Bíteši) 

 hokejové utkání – 16:00 – 16:45 hod. 
 veřejné bruslení - 16:45 – 17:30 hod. 

 
Hokejisti mají být na stadionu už půl hodiny před 
začátkem, tzn. v 15:30 hod. 

 
Dále zveme na vánoční výstavu do Jupiter clubu ve Velkém Meziříčí. Pořadatelem je Český svaz žen 

a Jupiter club s.r.o. Výstava se koná od pondělí 5. do středy 7. prosince a vystavovat zde bude i naše 
Základní škola a mateřská škola Ruda, p.o. Otevřeno bude denně od 9:00 do 17:00 hodin. 
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CO SE U NÁS DĚLO 
 

POUŤ SV. JILJÍ 
 

Letošní pouť se konala první zářijový víkend. Pátek si hlavně užili ti mladší při taneční zábavě se 
skupinou Sqost. Nedělní odpoledne nám pak zpříjemnili vyhrávkou Muzikanti Ladislava Prudíka. Hlavním 
bodem pouti byl ale krojovaný průvod třech našich obcí farnosti. Letos se nám díky paní fotografce Petře 
Malinské podařilo nafotit nejen samostatně krojované každé obce, ale nakonec i všechny tři obce dohromady.  

Děkujeme touto cestou všem, kdo se jakoukoli měrou podíleli na přípravách a uspořádání celého 
pouťového víkendu. Bez těchto dobrovolníků bychom naši krásnou pouť nemohli uskutečnit. 

Fotografie z letošního průvodu najdete ve fotogaleriích na www.obecruda.eu. 
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VEČER ROZSVÍCENÝCH DÝNÍ 
 
První listopadovou sobotu se obec sešla, aby se opět prošla vsí a prohlédla si 

krásné podzimní výtvory a aranžmá. I díky krásnému jasnému počasí se přišlo 
podívat mnoho obyvatel, a to nejen místních. Hned na začátku jsme obdarovali děti 
svítícími přívěsky ve tvaru dýní. Při procházení obcí jsme pak měli možnost vidět 
Bílou paní, která se nám zjevila dvakrát po trase. Celkem jsme mohli vidět 29 
výtvorů. Všem za to děkujeme. A děkujeme i Bílé paní, která se na nás opět přišla 
podívat. 

 
DRAKIÁDA A PODZIMNÍ ČARODĚJNICE 

 
Pro děti a další zájemce jsme připravili drakiádu. Hned při příchodu nás 

přivítal bílý kůň, který vzhlížel na naši ves a kterého zde asi zapomněl sv. 
Martin.  

Po nebi nám létala zhruba dvacítka draků různé velikosti a podoby. Za 
výborné letecké výkony jsme účastníky odměnili čokoládou. Celé krásné 
slunečné odpoledne jsme zakončili zapálením podzimní čarodějnice, kdy byla i 
možnost opéct si špekáčky. Věříme, že hlavně dětem se tato podzimní akce 
líbila :-). 

 
Mimo výše uvedené se v obci uskutečnily i další akce jako poděkování pořadatelům Zlatého kola 

Vysočiny (děkujeme muzikantům Petrovi Jaškovi, Aleši a Šimonovi Tomanovým a Martinovi Malinskému za 
pěkné hraní) nebo přednáška o Zambii, kde jste mohli i ochutnat zambijská jídla (na fotografii přednášející 
Pompido Chilala), nebo jste mohli poslechnout bluegrassovou kapelu Vysoká tráva v místním hostinci. 
 

 
 

OKÉNKO VETERINÁŘE 
 
OKO JE OKNEM DO DUŠE… 
 

Naši domácí mazlíčci vnímají svět stejně jako my všemi smysly. Nejvyvinutějším smyslem je čich, zrak 
následuje. Oči dávají zvířeti výraz, dokážeme podle nich poznat jakou má zvíře náladu, jestli ho něco netrápí. 
Nemoci očí a očního okolí je třeba řešit včas, zanedbané chronické záležitosti mohou skončit ztrátou zraku, ev. 
celého oka.  
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Onemocnění můžeme rozdělit na jasně viditelné problémy (majitel si všimne 
hned, že je něco špatně) – úrazy, zvíře má oko zavřené, zakalené, z koutku vytéká 
sekret anebo nemoci skryté (při běžném pohledu do oka se zdá vše v pořádku). 

Úrazy očí jsou akutní problém, který je třeba ihned řešit. Časté jsou tržné rány 
víček, které je nutné co nejdřív zašít a tím dojde k úplnému zhojení rány. Pokud má 
zvíře oko zavřené a zalepené sekretem, jako první pomoc může majitel zvenku oko 
opláchnout borovou vodou. V domácí lékárničce se hodí mít sterilní výplach očí (nový, 
nerozdělaný). Všechny oční masti, roztoky, kapky, pokud jednou použijeme, správně 
by se měli do měsíce od rozdělání vyhodit (vrátit do lékárny). Je to proto, že už po 
měsíci používání se mohou v očních preparátech namnožit patogenní mikroorganismy.  

Kapky do oka u zvířete aplikujeme shora, stojíme nejlépe za zvířetem, prstem 
přes horní víčko zakryjeme oko a do spojivkového vaku aplikujeme kapku, snažíme se nedotknout kapátkem 
rohovky. Mast aplikujeme rovněž do spojivkového vaku podélně se spojivkou, abychom koncem tuby oko 
neporanili. 

Na první pohled skryté nemoci očí může odhalit veterinární lékař při preventivní prohlídce zvířete, 
někdy je nutno pro vyšetření použít další testy (obarvení rohovky, slzný test, změření nitroočního tlaku…). V 
neposlední řadě se může na očích projevit celkové onemocnění, např. infekční peritonitida koček, chlamydióza, 
otrava, cukrovka… Bílá barva sliznic je nepříznivý znak, zvíře může krvácet do vnitřního prostředí, nejčastěji v 
důsledku otravy jedy na myši. Olysání víček může být z důvodu alergie nebo demodikózy. 
 
Ať jsou oči Vašich miláčků stále veselé. 
 
Pěkný listopad přeje 
 
MVDr. Šárka Dresslerová 
tel. 728531052 
 
Krmiva Tasov ÚT, SO 8-10hod., ČT, PÁ 15-17hod.  
Veterinární pacienti nejlépe po telefonické domluvě. 
 

VÝPISY USNESENÍ ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDA 
 
Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 31.8.2022 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

 schválilo: 
 

 zapisovatelem zasedání Jana Žáka a ověřovatele zápisu paní Annu Bahenskou a paní Zdenku 
Švandovou, 

 doplnění programu zasedání o: 

8. Rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022. 

9. Připoložení chráničky a kabelu k přípojce elektřiny k p.č. 2313 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 
 program zasedání jako celek 

Program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
2. Schválení programu zasedání. 

3. Záměr směny pozemku p.č. 2866/2 (dle GP č. 563-19/2022) v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

4.  Záměr směny pozemku p.č. 621/29 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 
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5. Smlouva o smlouvě budoucí darovací – prodloužení vodovodního řadu. 

6. Smlouva č. NM-001030073537/003-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Ruda, rozš. 
DSNNk, p.č. 561/2, Šťastný“. 

7. Seznámení s podpisem Smlouvy o poskytnutí dotace z Fondu Vysočiny programu Projektová příprava ve 
vodním hospodářství 2022 na projekt. dokumentaci provedení stavby na splaškovou kanalizaci a ČOV. 

8. Rozpočtové opatření č. 4/2022 a č. 5/2022. 
9. Připoložení chráničky a kabelu k přípojce elektřiny k p.č. 2313 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

 
 směnu pozemku p.č. 2866/2 (dle GP č. 563-19/2022) v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a Směnnou 

smlouvu o převodu vlastnických práv k nemovitým věcem mezi Obcí Ruda a J.L., Křížkovského 
572/25, 603 00 Brno, a L.H., Körnerova 221/1, 602 00 Brno (obsah směny: Obec Ruda přijímá do svého 
výlučného vlastnictví dle GP č. 562-16/2022 část pozemku p.č. 2738, označenou jako díl „a“, a to z 
dosavadního výlučného vlastnictví J.L. Dále Obec Ruda přijímá do svého výlučného vlastnictví části 
pozemku p.č. 2737, označené jako díl „b“ a díl „c“, a to z dosavadního výlučného vlastnictví L.H. Po 
sloučení dílů tak přijímá Obec Ruda do svého výlučného vlastnictví celý nový pozemek p.č. 2738/2, 
vznikající z dílů „a“ a „b“, a část pozemku, označenou jako díl „c“, o niž se zvětší její dosavadní 
sousední pozemek p.č. 2721. Rovněž Obec Ruda přijímá do svého výlučného vlastnictví stavbu 
kamenného sklepa na p.č. 621/2 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí, a to z dosavadního podílového 
spoluvlastnictví J.L. a L.H. Jako protihodnotu za svoje převáděné nemovité věci přijímají J.L. a L.H. do 
svého rovnodílného podílového spoluvlastnictví nový pozemek p.č. 2866/2 dle GP č. 563-19/2022, a to 
z dosavadního výlučného vlastnictví Obce Ruda. Každá z obou nabyvatelek tak bude vlastnit podíl na 
pozemku ve výši ideální jedné poloviny (id. ½).). 

 směnu pozemku p.č. 621/29 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí a Směnnou smlouvu o převodu 
vlastnických práv k nemovitým věcem mezi Obcí Ruda a M.B., Ruda 75, 594 01 Velké Meziříčí (obsah 
směny: Obec Ruda přijímá do svého výlučného vlastnictví stavbu kamenného sklepa na p.č. 621/2 
v k..ú. Ruda u Velkého Meziříčí, a to z výlučného vlastnictví M.B.. Jako protihodnotu za svoji 
převáděnou nemovitou věc přijímá M.B. do svého výlučného vlastnictví pozemek p.č. 621/29 v k.ú. 
Ruda u Velkého Meziříčí, a to z dosavadního výlučného vlastnictví Obce Ruda.). 

 Smlouvu o smlouvě budoucí darovací mezi společností REATER CZ a.s. se sídlem Stránecká Zhoř 137, 
PSČ 594 42, IČ: 066 14 345, a Obcí Ruda, Ruda 32, Velké Meziříčí, PSČ  594 01, IČ: 008 42 567, která 
se týká zpracování projektové dokumentace na akci s názvem „Prodloužení vodovodního řadu do 
průmyslové zóny Ruda dle přílohy ÚP obce Ruda ozn. Z33a, Z33b.“ 

 Smlouvu č. NM-001030073537/003-ZAME o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene – „Ruda, 
rozš. DSNNk, p.č. 561/2, Šťastný“ mezi Obcí Ruda a EG.D, a.s., Lidická 1873/36, 602 00 Brno, 

 rozpočtové opatření č. 5/2022, 
 připoložení chráničky a kabelu k přípojce elektřiny k p.č. 2313 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

 
 bylo seznámeno: 

 
 s rozpočtovým opatřením č. 4/2022. 

 
Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 20.10.2022 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

 schválilo: 
 

 ověřovateli zápisu Jana Žáka a Zdeňku Švandovou a zapisovatelem Kateřinu Čejkovou, 
 program zasedání jako celek 
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Program: 
1) Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele 

2) Schválení programu 

3) Volba starosty a místostarosty  
a) určení počtu místostarostů 
b) určení funkcí, pro které budou členové zastupitelstva obce uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/zákona o 

obcích) 
c) určení způsobu volby starosty a místostarosty 
d) volba starosty 
e) volba místostarosty 

4) Zřízení finančního a kontrolního výboru 
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru 
b) volba předsedy finančního výboru 
c) volba předsedy kontrolního výboru 
d) volba členů finančního výboru 
e) volba členů kontrolního výboru 

5) Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 odst. 2 
zákona o obcích)  

6) Schválení zastupitele Obce Ruda, který bude zastupovat Obec Ruda v Mikroregionu Velkomeziříčsko-
Bítešsko, popřípadě bude i kandidátem na členství v Radě či Kontrolním výboru 

7) Schválení zastupitele Obce Ruda, který bude zastupovat Obec Ruda na valných hromadách Svazů 
vodovodů a kanalizací Žďársko 

8) Zvýšení finanční částky na termínovaném vkladu u České spořitelny 

9) Rozpočtové opatření č. 6/2022 

10) Diskuse 
 

 zvolení jednoho místostarosty, 
 pro výkon funkce starosty obce bude člen zastupitelstva uvolněn, 
 starostou Ing. Karla Dvořáka, 
 místostarostou Jana Žáka, 
 zřízení finančního výboru a kontrolního výboru. Oba výbory budou tříčlenné. 
 předsedou finančního výboru Zdeňku Švandovou, 
 předsedou kontrolního výboru Petra Cahy, 
 členy finančního výboru Martina Hladíka a Petra Cahy, 
 členy kontrolního výboru Jaromíra Březny a Kateřinu Barákovou, 
 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 

místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 7 000 Kč za měsíc, 
 v souladu s § 72 odst. 2 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích stanoví odměnu za výkon funkce 

neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 2 100 Kč za měsíc, 
 v souladu s § 74 odst. 3 zákona o obcích, že při souběhu výkonu několika funkcí se odměna 

neuvolněnému členovi zastupitelstva obce poskytne pouze za výkon funkce, za niž podle rozhodnutí 
zastupitelstva náleží nejvyšší odměna, 

 schvaluje Ing. Karla Dvořáka zastupitele Obce Ruda, který bude zastupovat Obec Ruda v Mikroregionu 
Velkomeziříčsko-Bítešsko, popřípadě bude i kandidátem na členství v Radě či Kontrolním výboru, 

 dle ust. § 84 odst. 2 písm. f) zákona č. 128/2000 Sb. o obcích deleguje Ing. Karla Dvořáka, starostu 
Obce Ruda, na Valné hromady Svazu vodovodů a kanalizací Žďársko, se sídlem Vodárenská 2, 591 01 
Žďár nad Sázavou, IČ: 43385313 a to až do konce volebního období do roku 2026 včetně, počínaje 
dnem usnesení 20.10.2022. 
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 navýšení finanční částky na tříměsíčním termínovaném vkladu, založeném u České spořitelny, a.s., o 
2 000 000,- Kč, 

 rozpočtové opatření č. 6/2022. 
 

Výpisy usnesení ze zasedání Zastupitelstva Obce Ruda konaného dne 10.11.2022 v 19.00 hodin v Kulturním 
domě v Rudě 
 
Zastupitelstvo obce: 
 

 schválilo: 
 

 ověřovateli zápisu Zdeňku Švandovou a Petra Cahy a zapisovatelem Jana Žáka, 
 doplnění programu zasedání o bod: Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Ruda. 
 program zasedání jako celek 

Program: 
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o obcích) a zapisovatele. 
2. Schválení programu zasedání. 

3. Žádosti o prodej pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí vzniklé po obnově katastrálního operátu: 

Parc. číslo Výměra v m2 Druh pozemku 
621/28 16 zahrada 
621/31 19 ostatní plocha 
621/30 17 ostatní plocha 
621/32 100 zahrada 
1777/19 17 ostatní plocha 
1777/18 37 ostatní plocha 
st.281 6 zastavěná plocha a nádvoří 
st. 282 4 zastavěná plocha a nádvoří 
1890 6 ostatní plocha 

1777/17 43 zahrada 
1777/13 28 ostatní plocha 
1777/12 32 ostatní plocha 
1777/16 31 zahrada 
1782/2 48 zahrada 
1777/15 108 ostatní plocha 
1780/8 19 orná půda 
1780/9 21 ostatní plocha 
1790/3 13 ostatní plocha 

4. Žádosti o směnu pozemků v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí vzniklé po obnově katastrálního operátu: 

Parc. číslo Výměra v m2 Druh pozemku 
1777/14 55 zahrada 
1777/11 8 zahrada 
1798/7 84 ostatní plocha 

5. Žádost o směnu pozemku p.č. 2720/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí. 

6. Schválení smlouvy č. SFP/56/2022 mezi Obcí Ruda a SVaK Žďársko na akci: „Ruda – rekonstrukce 
vodovodu kopec Horňák“ - vypracování projektu. 

7. Žádost o vyjádření k záměru – FVE 541,2 kWp – Ruda. 
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8. Žádost o schválení přijetí sponzorského daru – ZŠ a MŠ Ruda, p.o. 

9. Finanční dar pro Domácí hospic Vysočina. 

10. Smlouva o zřízení věcného břemene č.: NM-014330066591/001-YPM. 

11. Finanční odměna pro členku kontrolního výboru. 

12. Rozpočtové opatření č. 7/2022. 

13. Darovací smlouva – Římskokatolická farnost Ruda. 

14. Diskuse. 
 

 prodej pozemku p.č. 621/28 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 16 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemku p.č. 621/31 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 19 m2 za cenu 100,- Kč/m2 , 
 prodej pozemku p.č. 621/30 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 17 m2 za cenu 100,- Kč/ m2, 
 prodej pozemku p.č. 621/32 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 100 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemku p.č. 1777/19 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 17 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemku p.č. 1777/18 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 37 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemků p.č. st. 281 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 6 m2 a p.č. st. 282 v k.ú. Ruda u 

Velkého Meziříčí o výměře 4 m2 a p.č. 1890 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 6 m2 za cenu 
100,- Kč/m2, 

 prodej pozemku p.č. 1777/17 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 43 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemku p.č. 1777/13 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 28 m2 za cenu 100,- Kč/m2 , 
 prodej pozemku p.č. 1777/12 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 32 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemků p.č. 1777/16 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 31 m2 a p.č. 1782/2 v k.ú. Ruda 

u Velkého Meziříčí o výměře 48 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemku p.č. 1777/15 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 108 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemků p.č. 1780/8 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 19 m2 p.č. 1780/9 v k.ú. Ruda u 

Velkého Meziříčí o výměře 21 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 prodej pozemku p.č. 1790/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí o výměře 13 m2 za cenu 100,- Kč/m2, 
 směnu pozemku p.č. 1798/7 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 

Velké Meziříčí) o výměře 84 m2 za p.č. 769/10 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník O.B., Ruda 24, 
594 01 Velké Meziříčí) o výměře 67 m2 za těchto podmínek: 
- rozdílných 17 m2 O.B., Ruda 24, 594 01 Velké Meziříčí, doplatí za cenu 100,- Kč/m2 Obci Ruda, 

Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí, 
- veškeré finanční náklady spojené s vypracováním smlouvy a převodem pozemku hradí směnitelé 

rovným dílem, tzn. každá strana uhradí polovinu nákladů. 
 směnu pozemku p.č. 1777/147 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 

Velké Meziříčí) o výměře 55 m2 za p.č. 1886 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník J.V., Ruda 91, 
594 01 Velké Meziříčí) o výměře 23 m2 za těchto podmínek: 
 rozdílných 32 m2 J.V., Ruda 91, 594 01 Velké Meziříčí, doplatí za cenu 100,- Kč/m2 Obci Ruda, 

Ruda 32, 594 01 Velké Meziříčí, 
 veškeré finanční náklady spojené s vypracováním smlouvy a převodem pozemku hradí směnitelé 

rovným dílem, tzn. každá strana uhradí polovinu nákladů. 
 směnu pozemku p.č. 1777/11 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 

Velké Meziříčí, IČ: 00842567) o výměře 8 m2 za p.č. 1885 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník 
Římskokatolická farnost Ruda, Ruda 45, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 70930201) o výměře 22 m2 a 
směnnou smlouvu za těchto dojednaných podmínek: 
 dohodnuté ceny předmětu směny jsou stejné výše, po provedení směny jsou tedy smluvní strany 

vyrovnány a nemají vůči sobě v souvislosti s cenou předmětu směny další nároky. 
 náklady spojené se směnou, tedy úhradu správního poplatku za provedení vkladu, ponese v celé 

výši obec. 
 směnu pozemku p.č. 2720/3 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník Obec Ruda, Ruda 32, 594 01 

Velké Meziříčí, IČ: 00842567) o výměře 212 m2 za p.č. 3156 v k.ú. Ruda u Velkého Meziříčí (vlastník 
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REATER CZ a.s., Stránecká Zhoř 137, 594 42 Stránecká Zhoř, IČ: 06614345) o výměře 215 m2 a 
směnnou smlouvu včetně přílohy výkresu dopravního řešení – smluvní strany se dohodly, že si 
v důsledku této směny nebudou nic vyplácet. Náklady spojené s uhrazením správního poplatku za vklad 
vlastnického práva do katastru nemovitostí zaplatí REATER CZ a.s. 

 smlouvu č. SFP/56/2022 mezi Obcí Ruda a Svazem vodovodů a kanalizací Žďársko, Vodárenská 2, 591 
01 Žďár nad Sázavou na akci: „Ruda – rekonstrukce vodovodu kopec Horňák“. Obec Ruda poskytne 
pro účely vypracování projektu z rozpočtu obce částku 120.000,- Kč v souladu se Stanovami SVK 
Žďársko a Zásadami investiční politiky SVK Žďársko. 

 žádost o schválení přijetí sponzorského daru, podanou Základní školou a mateřskou školou Ruda, p.o. 
Sponzorský dar bude od Obce Jabloňov. 

 smlouvu o zřízení věcného břemene č.: NM-014330066591/001-YPM mezi Obcí Ruda a EG.D, a.s., 
Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno, IČ: 28085400, 

 zařazení finanční částky 5.000,- Kč do návrhu rozpočtu na rok 2023 pro Domácí hospic Vysočina, 
o.p.s., Vratislavovo náměstí 115, 592 31 Nové Město na Moravě, 

 finanční odměnu pro členku kontrolního výboru K.B., která není členem zastupitelstva obce, ve výši 
750,- Kč/za setkání kontrolního výboru, jehož výstupem bude vyhotovení zápisu, 

 rozpočtové opatření č. 7/2022, 
 schválilo darovací smlouvu uzavřenou mezi Obcí Ruda a Římskokatolická farnost Ruda, Ruda 45, 594 

01 Velké Meziříčí, IČ: 70930201. Jedná se o finanční dar ve výši 15.000,- Kč pro Římskokatolická 
farnost Ruda, Ruda 45, 594 01 Velké Meziříčí, IČ: 70930201, který se schválil v rozpočtu na rok 2022. 

 
 neschválilo: 

 
 záměr stavby fotovoltaické elektrárny na pozemcích p.č. 2718/3,2718/4 a 2718/5 v k.ú. Ruda u Velkého 

Meziříčí pro spol. Bioprodukt Energie JT s.r.o., výkon 541,2 kWp. 
 
 
Pozn.: Z důvodu zákona o ochraně osobních údajů jsou usnesení anonymizována, tzn. místo plného znění 
jména a příjmení jsou uváděny jen iniciály. Plné verze usnesení a zápisů jsou k nahlédnutí v úředních 
hodinách na Obecním úřadě v Rudě.  
 
Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková, Mgr. Jana Součková, Petra Malinská. 
 
Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec@obecruda.eu 
 
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.eu 


