
Věříme, že rok 201 5 bude pro obec Rudíkov rokem přínosným.

Obecní zastupitelstvo nechť je Vám oporou a přispívá k Vaší spokojenosti po celý rok.

Dobrý vstup do nového roku přeje Zdeněk Souček, starosta obce

Vážení spoluobčané,

od ustavujícího zasedání, které se uskutečnilo

1 0. l istopadu, začalo v naší obci pracovat nově zvolené

zastupitelstvo. Vám, kteří upřednostňujete formu

zpravodaje, zachováváme tuto psanou podobu

přehledu dění v obci. Mnozí z vás sledujete práci

nového zastupitelstva od jeho počátku na webových

stránkách www.rudikov.cz, v nichž vás všechny

vybízím jménem všech zastupitelů ke komunikaci,

vyjadřování vlastních názorů, podnětů a v neposlední

řadě i kritiky, která je pro každého z nás sebereflexí

a konstruktivním impusem pro dobrou práci. Krátký

zpravodajský l ist, který se vám dostává do rukou,

sestává z těchto rubrik, v nichž občany seznamujeme

s podstatnými body práce zastupitelů a s děním v obci:

RUBRIKA PROJEKTY

V několika týdnech se obecní zastupitelé museli

seznámit s řadou rozpracovaných projektů, respektive

v nich ihned započít svou aktivní práci. V této rubrice

Rudíkovský
zpravodaj

E 21 529 periodicita 4

vám podáváme jej ich přehled, vývojový výhled

pro následující rok, charakteristiku projektu, stanovisko

nového zastupitelstva, předpokládáné zakončení,

fnancování či body, v nichž je nutné projekty

přepracovat nebo jinak upravit.

DĚNÍ V OBCI

Rubrika Dění v obci nabízí široký přehled aktivit

základní školy, mateřské školy, TJ Sokol, farnosti ,

rovněž i přehled akcí sportovních. Zejména zde

informujeme o plánovaných akcích pro děti i dospělé

v nadcházejícím roce 201 5.

ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

Seznamuje občany s body programu jednání

v aktuálním období.

NOVINKY

Zde bychom vás chtěl i po celý rok informovat

o záležitostech, které se v obci změní.

4. ČTVRTLETÍ / ZIMA

Plánované akce obce, spolků a organizací najdete v celém zpravodaji vždy zvýrazněny tímto rámováním.

Doufáme, že tak přispějeme k přehlednosti.

PLÁNOVANÉ AKCE OBCE:

• V sobotu 2. ledna 201 5 nás navštíví koledníci Tříkrálové sbírky. V loňském roce Diecézní charitě Brno lidé

do sbírky darovali na j ižní Moravě a v Kraji Vysočina 1 9,3 mil . korun. Příklady podpořených projektů je možné

zhlédnout na www.dchb.charita.cz.

• V sobotu 7. března 201 5 v 1 7:00 hodin bude v místní sokolovně sehráno divadelní představení

ochotnickým souborem z Budišova.

• Během jarních měsíců bude v sokolovně připraven tradiční Sraz seniorů. Termín a čas bude upřesněn.



PROJEKTY

AKCE III. etapa kanalizace
V ulicích nad základní školou probíhá rekonstrukce kanalizačních

stok a dle smlouvy měl mít zhotovitel Ekostavby Brno

zrealizovaných 209 metrů do 31 .1 2.201 4. Na kontrolním dnu, který

se konal dne 22.1 2.201 4, bylo potvrzeno splnění plánu

a zrealizováno je 21 3 m. Pro letošní rok byly práce ukončeny

a opět budou zahájeny 6. ledna 201 5. Následně bude zahájeno

dokončení kanalizačních stok v dolní části obce směrem

k Valešovým.

Multifunkční sportoviště u základní školy

Projekt je ve fázi přehodnocení rozpočtu, kdy reálná cena zhotovení

neodpovídala projektové ceně a obec by musela vedle finančních

prostředků tvořících podíl spoluúčasti najít dalších cca 1 ,2 mil. Kč, aby

bylo možné stavbu zrealizovat dle naprojektovaných prvků. Počátkem

roku 201 5 proběhne nové výběrové řízení, poté musíme neprodleně

začít stavět. Konec realizace díla je dle platné smlouvy s ROP

Jihovýchod stanoven na 30.6.201 5.

Momentálně probíhají dvě výběrová řízení. Týkají se zateplení

a výměny oken hasičky a zateplení s výměnou oken orlovny. 5. ledna

201 5 proběhne vyhodnocení nabídek uchazečů, real izace by pak měla

následovat do 30.4.201 5.



DĚNÍ V OBCI - ŠKOLA

DALŠÍ SPORTOVNÍ ÚSPĚCH FLORBALISTŮ

Rudíkovští florbalisté se v říjnu zúčastni l i dalšího mezinárodního turnaje,

a reprezentovali tak Rudíkov a naši školu ve slovenské Stupavě. Vytvoři l i

dva týmy společně s hráči Okříšek. V kategori i starších žáků získali

bronzové medaile, J iří Chalupa byl dokonce vyhlášen nejlepším brankářem

v této kategori i . Skvělého výsledku dosáhli hráči dorostu, kteří vybojovali

první místo, a získali tak zlaté medaile.

LIDICKÁ HRUŠKA

7. l istopadu 201 4 se žáci druhého stupně zúčastni l i akce Lidická hruška, na niž

byl i pozváni starostkou obce Dolní Vilémovice. Tato obec, rodiště Jana Kubiše,

byla nominována pro akt zasázení roubu památného stromu, tzv. Lidické hrušky,

kterou jakožto jediný strom nezasáhlo vypálení Lidic. Dnes se rouby tohoto

stromu sázejí jako „poslové naděje“. Památného aktu se aktivně zúčastni l i

i někteří žáci naší školy. Program byl obohacen besedou v kulturním domě

v Dolních Vilémovicích, kde dosud žijící ženy z Lidic vzpomínaly na vypálení

obce i svůj pobyt v koncentračním táboře či na dětství v německé rodině. Celý

program i památný akt připomněl dějiny, které ovlivni ly životy předků i z našeho

kraje.

ŠIKULA VYSOČINY

Žák 3. ročníku Adam Dobrovolný se zúčastni l

krajské soutěže Šikula Vysočiny určené

pro děti, které rády kutí, modelují či konstruují.

Adam se probojoval se svým projektem Šikula

Večerníček mezi 1 2 nejúspěšnějších

soutěžících vyhlášených slavnostně

v krajském městě Jihlavě.

SBĚR PET VÍČEK
Žáci naší školy pomáhají sběrem PET víček nemocné

Leušce Mácové z Třebíče. V listopadu jsme na konto

Leušce přispěli částkou 600,- Kč, které jsme obdrželi

za 1 60 kg PET víček získaných za uplynulý půlrok.

„UČÍME SE PRO ŽIVOT AKTIVNĚ A INTERAKTIVNĚ“

Základní škola završi la koncem letošního roku projekt „Učíme se pro život aktivně a interaktivně“, v rámci něhož

obdržela 1 5 tabletů, multifunkční tiskárnu, fotoaparát, webkamery či wifi - routery. Projekt umožnil smysluplné

trávení volného času v multimediální, výtvarné a přírodovědné dílničce, účast na několika zajímavých soutěžích,

v rámci něj si žáci vyzkoušeli tvorbu školního časopisu LUDVA, který děti inspiroval k jeho další periodicitě

na naší škole.

POCHOD KRAJEM LUDVÍKA SVOBODY

V sobotu 22. l istopadu 201 4 se několik žáků a učitelů společně s rudíkovskými sokoly vydalo na Pochod krajem

Ludvíka Svobody, který je každoročně pořádán u příležitosti výročí narození (letos j iž 11 9.) tohoto významného

rodáka Hroznatína, jehož jméno nese i naše základní škola. V Hroznatíně se všichni přítomní zúčastni l i pietního

aktu, při kterém mnoho významných osobností vzdalo poctu tomuto člověku.



ADVENTNÍ TVOŘENÍ

Děkujeme všem, kteří si přišl i v první adventní neděli vyrobit do vestibulu školy vánoční výzdobu a načerpat

příjemnou atmosféru patřící tomuto časuN Výtěžek z letošního tvoření činí 3 645,- Kč a stejně jako

v předchozích dvou letech bude věnován na podporu adoptivního spolužáka dětí naší ZŠ Maria Kumara

Gowdera, kterého podporujeme v jeho vzdělávání a svým příspěvkem mu umožňujeme navštěvovat školu

v Indi i . Letos se nám podaři lo odeslat Kumarovi vánoční balíček s výtvarnými potřebami a malými drobnostmi

k vánočním svátkům.

CHARITATIVNÍ SBÍRKA

1 . prosince 201 4 se žáci školy zúčastni l i

charitativní sbírky pro Českou společnost

AIDS pomoc, o.s. – Dům světla. Prodejem

červených stužek vybral i celkem 1 1 71 ,- Kč.

Sbírka se koná každoročně na pomoc lidem

trpícím virem HIV, nemocí AIDS a podporuje

výzkum léků proti této zákeřné nemoci.

23. ŠKOLNÍ PLES

se uskuteční v sobotu 1 4. března 201 5. Jeho součástí bude již

tradiční předtančení žáků školy, bohatá tombola a diskotéka v jídelně

školy. K tanci a poslechu zahraje v tělocvičně skupina CREDIT.

Již nyní děkujeme všem sponzorům, kteří podpoří naši tombolu.

Výtěžek z celého plesu bude stejně jako každý rok věnován rozvoji

materiálního fondu pro výuku a činnost žáků naší školy.

Předprodej místenek bude probíhat pro sponzory od 23. února 201 5,

pro ostatní zájemce od 2. března 201 5.

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍ TŘÍDY ZŠ L. SVOBODY RUDÍKOV

Zápis dětí do první třídy školního roku 201 5/201 6 se bude konat

v pátek 1 3. února 201 5 od 1 3 do 1 7 hodin ve třídách 1 . stupně.

Zápisu podléhají děti , které dovrši ly nebo dovrší do 31 . srpna 201 5

šestý rok svého věku a dosud do školy nechodí. Rodiče, kteří dítě

přihlašují, jsou povinni předložit občanský průkaz a rodný list dítěte.

VÁNOČNÍ LAŤKA

Nejenom florbalovým vánočním turnajem, ale i skokem

vysokým žila naše škola před Vánocemi. V polovině prosince

proběhl v tělocvičně školy j iž tradiční závod ve skoku vysokém

„Vánoční laťka“.

Závodu se zúčastni l i přihlášení žáci z 6. – 9. ročníku.

Soutěžil i ve čtyřech kategoriích a nejlepších výsledků dosáhli :

Klára Šulová (mladší žákyně – 1 20 cm)

Jakub Švec (mladší žáci – 1 25 cm)

Tereza Dobrovolná (starší žákyně – 1 35 cm)

Stanislav Man (starší žáci – 1 50 cm)



.

PŘEHLED ŠKOLNÍCH AKCÍ A PRÁZDNIN (leden – březen 201 5)

LEDEN 201 5

1 . 1 . – 4. 1 . Vánoční prázdniny

9. 1 . Sférické kino (tělocvična)

1 2. 1 . Rodičovské schůzky (1 6 – 1 8 hod.)

29. 1 . Ukázka canisterapie

29. 1 . Pololetní vysvědčení

30. 1 . Pololetní prázdniny

ÚNOR 201 5
2. 2. – 8. 2. Jarní prázdniny

1 3. 2. Zápis žáků do 1 . třídy

1 9. 2. Den otevřených dveří

21 . 2. – 28. 2. Lyžařský výcvikový kurz (7. , 8. ročník)

BŘEZEN 201 5
3. 3. Cimbálová skupina RÉVA (tělocvična)

1 4. 3. 23. školní ples

1 7. 3. Slepíši – výchovný program pro 2. – 5. ročník

30. 3. Vzdělávací program – vývoj a přehled hudebních nástrojů

Více informací, reportáže a fotografie z jednotl ivých akcí na www.zsrudikov.cz

Děkujeme všem za přízeň, kterou věnujete naší škole, přejeme Vám úspěšný vstup do nového roku a těšíme se

na Vás i v roce 201 5, ve kterém naše škola oslaví 40 let od svého otevření.

Mgr. Martin Suk a kolektiv ZŠ L. Svobody Rudíkov

Oslavy 90. výročí vzniku TJ Sokol

V letošním roce TJ Sokol oslavi l 90. výročí svého vzniku. Vzhledem k tomu, že členskou základnu tvoří

převážně děti, rozhodli jsme se výročí vzniku oslavit setkáním tak, aby si to užily především ony. 1 7. května

odpoledne tedy sokolovna ožila a všichni, kteří přišl i , si uži l i skvělou zábavu s občerstvením. Zlatým

florbalistům jsme také předali odměnu v podobě velkého dortu představujícího florbalové hřiště se sokolským

znakem. Každý člen jednoty obdržel pamětní odznak. Za pomoc s přípravou a průběhem děkujeme Pavlu

Šoukalovi a Vlastě Cahové.

TJ Sokol Rudíkov i v letošním roce pokračoval a stále pokračovat bude ve svých aktivitách, jako například

cvičení pro ženy a florbal pro žáky naší školy.

DĚNÍ V OBCI - TJ Sokol Rudíkov



Členové a příznivci Sokola se i letos zúčastni l i Pochodu krajem Ludvíka Svobody. Své letošní aktivity zakončil i

předsilvestrovským výšlapem.

Reportáže z akcí najdete na www.sokolrudikov.webnode.cz

Spoustu krásných dnů v novém roce Vám přeje Sokol Rudíkov

Ing. Bohuslava Zlevorová, starostka TJ Sokol

KROUŽEK DĚTÍ

Kroužek dětí se v I . pololetí pravidelně setkával každý

čtvrtek pod vedením Lucie Bednářové a Dany

Mejzlíkové a před prázdninami zakončil setkávání

víkendovým pobytem v Koněšíně. Bohužel na podzim

se děti nedočkaly pokračování, neboť ukončily činnost

obě lektorky. Tímto bychom jim chtěl i poděkovat

za aktivní práci v Sokolu a také bychom rádi oslovi l i

rodiče a zájemce, kteří by tento kroužek obnovil i .

Zájem dětí stále trvá.

CVIČENÍ PRO ŽENY

Každé pondělí si ženy mohou

zacvičit pi lates v budové školy

s Mgr. Evou Kružíkovou a ve středu

aerobik pod vedením Gabči

Komínkové.
BĚŽECKÉ ZÁVODY

Ing. Pavel Kratochvíl nás v I . pololetí roku 201 4 opět

skvěle reprezentoval na běžeckých závodech místních

i mezinárodních, bohužel v I I . pololetí se pro zranění

kolene závodů nezúčastni l .

DĚNÍ V OBCI - FLORBAL

FLORBALOVÝ RUDÍKOV

Během několika uplynulých měsíců se v rudíkovském florbalu událo několik změn, o kterých bych Vás rád

informoval.

Členové florbalového týmu z vyššího stupně ZŠ hráli dosud sokolskou ligu v třebíčském regionu a Rudíkov

reprezentovali vel ice úspěšně. Zúčastni l i se pěti turnajů, které se hrají na malých hřištích systémem 3+1 . Hrál i

také další turnaje mimo tuto soutěž, např. v Praze, Brně nebo Liberci, kde ovšem hrají na velkých hřištích

systémem 5+1 . Tento systém hry je pro věk našich hráčů ideální a sami jej vítají.

Po předchozím projednání společně s hráči a jej ich rodiči jsme se rozhodli zaregistrovat ve florbalové unii a hrát

společně s hráči z Okříšek a okolních vesnic za tým PSKC Okříšky florbal na velkém hřišti systémem 5+1 . Tento

tým je dlouholetým účastníkem oficiálních florbalových soutěží nejenom na Vysočině, ale v celé ČR. Mladí hráči

trénují dvakrát týdně – jedenkrát v Rudíkově a jedenkrát dojíždějí do Okříšek. Dovolím si tvrdit, že v kategori i

starších žáků jsou naši hráči tahouny týmu a z deseti odehraných zápasů neztrati l i ani bod a s velkým náskokem

vedou tabulku. Naši hráči chtěl i pokračovat i v sokolské lize. To ovšem zamítlo vedení sokolské župy, protože tato

soutěž je údajně určena pouze pro neregistrované hráče. Kluci se tedy rozhodli pro hru na velkém hřišti za PSKC

Okříšky. Vánoční prázdniny si zpestří účastí na mimosoutěžním turnaji v Hodoníně.

Logicky se nabízí otázka, proč nemáme vlastní klub a nehrajeme za Rudíkov? Důvodů je hned několik. Chybí

nám to hlavní - si lná základna hráčů. Bohužel po této generaci hráčů (cca 8) přicházejí slabší ročníky

a bez spojení s někým dalším by měl klub "jepičí život". Tělocvična v Rudíkově je vhodná pouze pro zápasy

kategorií přípravky a elévů. Ostatní kategorie bychom museli hrát v placených halách.

PSKC Okříšky (www.kcokrisky.cz) je zavedený klub a v současnosti hraje veškeré kategorie, od přípravky až

po muže. Rozpočet na provoz tohoto klubu je v řádu statisíců. Našim hráčům jsou promíjeny členské příspěvky

a platí si pouze cesty na tréninky nebo zápasy.

Nicméně ryzí rudíkovský florbal dál ži je! Z důvodu malého počtu hráčů jsme požádali o výjimku u sokolské župy,

a za náš tým mladších žáků tak mohou nastupovat společně hoši a starší dívky. Takto kombinované družstvo

dosahuje výborných výsledků. Po dvou odehraných turnajích jsou na prvním místě. Jej ich nadšení pro hru je

veliké a touha po účasti na pražském finále ještě větší.

Díky obětavosti trenérského tandemu (Kateřina Štolpová a Romana Cahová) se nám podaři lo obsadit i kategori i

mini žáků, což je opět smíšené družstvo hochů a dívek. Děti se s florbalem zatím seznamují a časem budou

dosahovat také skvělých výsledků, což dokázali na posledním sokolském turnaji pořádaném v naší tělocvičně.

Doufejme, že tento sport, ve kterém ČR nedávno získala bronzové medaile na mistrovství světa, bude i nadále

zajímavým vyplněním volného času pro naše děti.

J iří Kotačka
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Logicky se nabízí otázka, proč nemáme vlastní klub a nehrajeme za Rudíkov? Důvodů je hned několik. Chybí

nám to hlavní - si lná základna hráčů. Bohužel po této generaci hráčů (cca 8) přicházejí slabší ročníky

a bez spojení s někým dalším by měl klub "jepičí život". Tělocvična v Rudíkově je vhodná pouze pro zápasy

kategorií přípravky a elévů. Ostatní kategorie bychom museli hrát v placených halách.

PSKC Okříšky (www.kcokrisky.cz) je zavedený klub a v současnosti hraje veškeré kategorie, od přípravky až

po muže. Rozpočet na provoz tohoto klubu je v řádu statisíců. Našim hráčům jsou promíjeny členské příspěvky

a platí si pouze cesty na tréninky nebo zápasy.

Nicméně ryzí rudíkovský florbal dál ži je! Z důvodu malého počtu hráčů jsme požádali o výjimku u sokolské župy,

a za náš tým mladších žáků tak mohou nastupovat společně hoši a starší dívky. Takto kombinované družstvo

dosahuje výborných výsledků. Po dvou odehraných turnajích jsou na prvním místě. Jej ich nadšení pro hru je

veliké a touha po účasti na pražském finále ještě větší.

Díky obětavosti trenérského tandemu (Kateřina Štolpová a Romana Cahová) se nám podaři lo obsadit i kategori i

mini žáků, což je opět smíšené družstvo hochů a dívek. Děti se s florbalem zatím seznamují a časem budou

dosahovat také skvělých výsledků, což dokázali na posledním sokolském turnaji pořádaném v naší tělocvičně.

Doufejme, že tento sport, ve kterém ČR nedávno získala bronzové medaile na mistrovství světa, bude i nadále

zajímavým vyplněním volného času pro naše děti.

J iří Kotačka

DĚNÍ V OBCI - Mateřská škola Rudíkov

Mateřská škola se v loňském školním roce zúčastni la

sběru papíru, plastových víček a pomerančové kůry.

Umísti l i jsme se na předních místech a kromě diplomů

obdrželi i výhru. Děkujeme rodičům a dětem za aktivní

účast. Také v letošním roce jsme se přihlási l i

k aktivnímu sběru papíru, víček, pomerančové kůry

a třídění odpadů pro recyklaci – sběru baterií

a použitých tonerů do kopírek a tiskáren.

V MŠ se uskutečňují činnosti na podporu vztahu dětí k přírodě a pochopení základních přírodně-

fyzikálních jevů. Na pomůcky jsme získali dotaci.

Mateřská škola v tomto roce navázala spolupráci

se Speciálním pedagogickým centrem ve Velkém

Meziříčí v oblasti logopedie u předškolních dětí,

v MŠ s dětmi individuálně pracuje Erika

Hanáková, která se na logopedii special izuje.

Současně jsme požádali o dotace na vybavení

pomůckami pro tyto činnosti .

DĚTSKÝ KARNEVAL

. . . se pro veřejnost v roce 201 5 uskuteční v neděli

1 5. února ve 1 4 hodin s moderátorem Milanem

Řezníčkem v tělocvičně základní školy.



Obec Rudíkov na jaře roku 201 5 započne realizaci

víceúčelového hřiště v areálu školy, jehož součástí

bude i zahrada pro obě třídy mateřské školy

se sportovně zaměřeným vybavením. Zejména děti

ze třídy Sluníček, které bezpečí oplocené zahrady

přenechávaly mladším dětem, se moc těší.

V současné době očekáváme

vyhodnocení žádosti o dotace

z Ministerstva školství na realizaci

a vybavení nové třídy. Ministerstvo

již hodnotí čtyři měsíce a stále

rozhodnutí odkládá, zřejmě pro

velký počet žadatelů a malý objem

rozdělovaných financí.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání v MŠ Rudíkov

pro školní rok 201 5 – 201 6 se bude konat 6. března

201 5 do stávajících dvou tříd s celkovou kapacitou 50

dětí. Zápis dětí do nové třídy se uskuteční, až bude

nová třída zrealizována a MŠ Rudíkov bude mít

zapsanou vyšší kapacitu dětí v rejstříku škol.

DĚNÍ V OBCI - FARNOST

Vážení spoluobčané,

srdečně vás zdravím ve vánočním čase. Zanedlouho budeme oslavovat konec roku a budeme vítat nový. Přitom

budeme hodnotit a dávat si novoroční předsevzetí. Každý z nás prožíváme svůj život v nejrůznějších

každodenních radostech a starostech. A život pomalu, ale j istě plyne všem stejně. Je samozřejmě normální, že

občas vzpomínáme na to, co bylo, anebo naopak plánujeme, co a jak udělat. Problém však je v tom, že někdy až

příl iš ži jeme minulostí nebo budoucností a zapomínáme na přítomnost. A přitom to jediné, co máme, je přítomný

okamžik našeho života. Nevlastníme minulost, ta už byla, ani nám nepatří budoucnost, protože nemůžeme na sto

procent říct, že všechno bude tak, jak si představujeme. Život se totiž odehrává právě „teď“ - a ne „až“. Pouze

v přítomném okamžiku je plnost a krása života. Jedině přítomný okamžik mohu ovlivnit, v něm se mohu svobodně

rozhodnout pro dobro, pro Boha - nebo proti Němu.

Nezapomínejme na to, využívejme čas, dokud ho máme. Vánoce nám mají připomenout, že Ježíš – Bůh se

narodil do světa, aby vstoupil do každého přítomného okamžiku našeho života, a tak mu dává plnost i smysl.

Bůh se narodil , protože nás má rád. A právě teď čeká, jak na Jeho lásku odpovíme. Záleží jen na nás.

Přeji vám plnost Božího požehnání do Nového roku.

Václav Knotek, farář

MŠ Rudíkov přeje Vám všem a zejména našim dětem krásnýrok 201 5

Bc. Jaroslava Kafková a kolektiv MŠ L. Svobody Rudíkov



ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA

SOUHRN USNESENÍ Z 1 . ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUDÍKOV KONANÉHO DNE 1 0. 1 2. 201 4:

ZASTUPITELSTVO OBCE Rudíkov schvaluje:

• Zapisovatelku Martinu Smieškovou a ověřovatele zápisu Bc. Pavlu Sklenářovou a Ing. Jaroslava Krejsku,

• doplnění programu o body 21 -28,

• poskytnutí podpory ze SFŽP ČR1 21 31 691 na akci „I I I . Etapa kanalizace obce Rudíkov“ ve výši 769 352,70Kč a dále

z Fondu soudržnosti na základě rozhodnutí MŽP ve výši 1 3 078 996,00Kč,

• Bohuslava Hladkého zástupcem obce, pověřeným ve věci projednávání ÚP,

• žádost k MěÚ Třebíč o pořízení územní studie lokality „Hájenka“,

• žádost k MěÚ Třebíč o pořízení územní studie lokality „Nade Vsí“,

• členský příspěvek do svazku VaK ve výši 6.890,- splatný do března 201 5

• bezúplatné převedení márnice do majetku obce a pověřuje starostu podpisem darovací smlouvy,

• starostu obce Rudíkov zástupcem pro MAS Podhorácko,

• ukončení smlouvy na pronájem pozemku s panem Zejdou č.p. 1 54 dohodou,

• poskytnutí daru pro Charitu Třebíč ve výši 4000,- Kč,

• prodloužení smlouvy na pronájem obecního bytu paní Janě Večeřové o jeden rok, za současných podmínek 2493,-/měsíčně

a pověřuje starostu podpisem dodatku,

• Ing. Jaroslava Krejsku zástupcem za obec Rudíkov v mikroregionu Horácko,

• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti za účelem realizace pokládky trubek HDPE pro optickou síť mikroregionu

Horácko,

• Bc. Pavlu Sklenářovou členem školské rady,

• rozpočtové provizorium na rok 201 5 pro hospodaření na období od 1 .1 .201 5 do doby schválení rozpočtu na rok 201 5,

nejdéle však do 31 .3.201 5; v době rozpočtového provizoria nesmí výdaje obce přesáhnout 1 /1 2 skutečnosti daňových

příjmů roku 201 4 v každém měsíci rozpočtového provizoria; zastupitelstvo žádá finanční výbor o sestavení rozpočtu na rok

201 5,

• povolení ke kácení dřeviny dle znaleckých posudků a pověřuje starostu vydáním rozhodnutí,

• Ing. Miroslava Smieška členem kontrolní komise,

• záměr prodeje pozemku 1 724/4 za cenu 35Kč/m2,

• prodloužení nájemní smlouvy paní Petře Trnkové na období jednoho roku za současných podmínek 3350,-/měsíčně

a pověřuje starostu k podpisu dodatku,

• prodloužení nájemní smlouvy paní Karle Červenkové na období jednoho roku za současných podmínek 2371 ,-/měsíčně

a pověřuje starostu k podpisu dodatku,

• nabídku firmy DEA Energetická agentura s.r.o. na management projektu MF hřiště ve výši 81 433,00Kč,

• dodatek č.1 ke smlouvě s firmou Ing. Jaroslav Bártl , IČ 423268623 na realizaci kompletního managementu a výběrového

řízení pro akce zateplení obecních budov, se smluvenou odměnou 2,5 % ze získané dotace,

• odstoupení od projektu revital izace vodní nádrže, podpořenou z Kraje Vysočina částkou 1 06 000,- (spoluúčast obce

1 54 000Kč).

ZASTUPITELSTVO OBCE Rudíkov bere na vědomí:

• Složení sl ibu Bc. Pavly Sklenářové,

• žádost Jaroslava Sedláčka, starosta obce jej uvolňuje z funkce velitele zásahové jednotky,

• rozhodnutí starosty obce o jmenování Vojtěcha Robotky velitelem zásahové jednotky SDH; zástupcem velitele jednotky

zůstává pan Jiří Dvořák,

• obec nemá v kompetenci schvalovat a je povinna vyhovět přihlášení k trvalému pobytu – výkon státní správy; detai ly vysvětlí

členka kontrolní komise Eva Krejsková,

• příspěvek do fondu oprav Římskokatol ické farnosti Rudíkov.



NOVINKY

SMS informační servis

Počátkem roku 201 5 začne našim občanům sloužit SMS

informační servis, skrze který budeme zasílat krátké informace

formou SMS na mobilní telefony. Samozřejmě bychom vás

nechtěl i obtěžovat nepodstatnými zprávami. Služba by měla

poskytovat důležité informace, například nenadálé poruchy

na vodovodních řádech, vypínání elektřiny, termíny zasedání

zastupitelstva obce apod. Na obecním webu bude k dispozici

informace o možnosti registrace vašeho čísla do systému

rozesílání SMS zpráv.

KALENDÁŘ STAROSTY

Na obecním webu www.rudikov.cz najdete přehled přítomnosti či nepřítomnosti starosty, naplánovaných

schůzek a jednání.

Cílem přehledu je omezit na minimum situace, kdy při jdete na úřad s vašimi požadavky a zjistíte, že

v tento čas se vám starosta nemůže věnovat. Vaše cesta by byla tím pádem zbytečná. Přesto však

doporučujeme domluvit si jednání předem telefonicky nebo e-mailem.

Uvádíme dobu nepřítomnosti delší než hodinu, přičemž u jednání mimo Rudíkov se může předpokládaná

doba poněkud prodloužit.

Důležité informace do vašeho emailu!
Chceme vám nabídnout možnost zasílání

informací o dění v obci na vaše e-maily,

například informace hlášení rozhlasu,

informace o projektech, jej ich průběhu

apod.

Máte-l i o tuto službu zájem, zašlete svoji

e-mailovou adresu na adresu starosty

ou.rudikov@rudikov.cz a do předmětu

zprávy napište "Přihlášení k odběru

informací".

Příspěvky do Rudíkovského zpravodaje

Máte-l i jakýkoli podnět nebo příspěvek do zpravodaje obce, budeme za něj velmi

vděčni. Pokud máte chuť a chtěl i byste s námi na tvorbě zpravodaje spolupracovat,

posílejte své náměty na e-mail ou.rudikov@rudikov.cz nebo osobně na obecním úřadě.

Uzávěrka příspěvků do jarního zpravodaje je v pátek 20. března 201 5.

Významné jubileum oslavili

Listopad

88 let – Havlíčková Emíl ie

86 let - Mikysková Anežka

Prosinec

75 let – Mejzlík Vladimír

70 let - Tvarůžek Bedřich

65 let – Benáčková Eva

60 let – Jelínková Božena

60 let – Pažourek Lubomír

Narození občánci

Prosinec

Souček Jakub

Všem srdečně blahopřejeme.

Rudíkovský zpravodaj vydává obec Rudíkov

Obec Rudíkov

Rudíkov 2

675 05 Rudíkov

tel. : +420 568 878 1 84

mobil :+420 773 826 754

e-mail :ou.rudikov@rudikov.cz

mobil starosty: +420 604 266 642




