Obecní zpravodaj
Obec Ruda

prosinec 2020

Až přivítáte Nový rok ,
snad zvolíte ten správný krok.
Na zdraví si připijete,
a své blízké obejmete.

Vzpomínkou zůstane rok dvacet dvacet,
ke špatným věcem nebudem se vracet.
Ať dobrou nadějí voní rok nový jen
a splní se vám každý sen.
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INFORMACE Z OBECNÍHO ÚŘADU RUDA
1) MÍSTNÍ POPLATEK ZA ODPAD A ZA PSY
Od nového roku během ledna každému občanovi vzniká povinnost opět zaplatit místní poplatek za odpad a
za psy. Místní poplatky zůstávají ve stejné výši jako v roce 2020:
- odpady:
- psi:

550,- Kč za občana,
700,- Kč za nemovitost sloužící k rekreaci (chata, chalupa).
100,- Kč za 1. psa,
150,- Kč za 2. a dalšího psa.

Vzhledem k současné situaci kvůli koronaviru, abychom zamezili velkému shromažďování obyvatel a
omezili tak riziko nákazy, bude vybírání poplatků probíhat následně. Občané jsou rozděleni podle čísel
popisných a pro jednotlivá čísla popisná jsou pak určeny termíny. Žádáme vás tedy, abyste přišli zaplatit místní
poplatek na obecní úřad (vybírat se bude na malém sále kulturního domu kvůli zajištění rozestupů) v těchto
termínech:
Čísla popisná
1 – 30
31 – 60
61 – 90
91 – 120
121 - 160
Lhotka

Termín
čtvrtek 14. ledna
čtvrtek 14. ledna
čtvrtek 21. ledna
čtvrtek 21. ledna
čtvrtek 28. ledna
čtvrtek 28. ledna

Časové rozmezí
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00
16:00 – 17:00
17:00 – 18:00

Předem děkujeme za spolupráci a pochopení. Děláme to pro ochranu zdraví nás všech.
2) NOVÉ JÍZDNÍ ŘÁDY
Nové jízdní řády budou platné od 1. ledna 2021. Během prosince ještě dořeší Krajský úřad Kraje Vysočina
s dopravci podmínky a časy jednotlivých linek. Nové aktualizované jízdní řády zveřejníme až od 1. ledna, kdy
budou zaneseny do systému idos.cz, který je pro nás zdrojem informací. Jako každý roky pak budou tyto jízdní
řády k dispozici na webových stránkách nebo v listinné podobě na obecním úřadu nebo v místním obchodě.
3) DOPRAVNÍ AUTOMOBIL PRO JEDNOTKU POŽÁRNÍ OCHRANY
Dne 19.11.2020 byl Obci Ruda předán dopravní automobil
pro jednotku požární ochrany. Na tento projekt žádala Obec Ruda o
dotace.
Tento projekt byl podpořen Ministerstvem vnitra ve výši 450 000,Kč (název projektu: Ruda - dopravní automobil) a Krajem Vysočina ve
výši 300 000,- Kč (název projektu: Dopravní automobil do vybavení
JPO).
Obyvatelům jsme tento automobil chtěli ukázat při zahájení adventu,
ale vzhledem k opatřením byla tato akce zrušena. Vůz bude představen
obyvatelům tedy v roce 2021 v rámci některé veřejné obecní akce, o
které budete včas informováni.
Redakční rada: Ing. Karel Dvořák, Mgr. Marcela Žáková.
Do Obecního zpravodaje můžete přispět i vy – kontaktní údaje: obec@obecruda.eu
Zpravodaje v barevném provedení najdete na webových stránkách Obce Ruda: www.obecruda.cz
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