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2009 

 

Zdroj: ČESKÝ STATISKÝ ÚŘAD. 2011. Vlastní zpracování 2011.  
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Příloha č. 2  Klasifikace NUTS, regiony soudržnosti ČR 

 

V rámci regionů soudrţnosti je vyuţívána klasifikace NUTS 

(Nomenklatura územních statistických jednotek), která je základním 

systematickým nástrojem pro potřeby statistické a analytické a která rozděluje 

hospodářské území členských států. Její vyuţití spočívá zejména 

ke statistickému monitorování, k  analýzám sociální a ekonomické situace 

v regionech, a slouţí také pro potřeby přípravy, realizace a moţnosti zhodnocení 

regionální politiky.  

 Existuje šest úrovní klasifikace NUTS (od 0 aţ po 5).  Základní kriterium, 

na základě kterého se NUTS dělí je doporučený počet obyvate l (NUTS 1 - 3 

milionů – 7 milionů; NUTS 2 – 800 tisíc – 3 miliony; NUTS 3 – 150 tisíc – 800 

tisíc). Klasifikace NUTS regionů v  rámci České republiky je rozdělena 

následujícím způsobem:  

 NUTS 0 – stát 

 NUTS 1 – území 

 NUTS 2 – regiony soudržnosti 

 NUTS 3 – kraje 

 NUTS 4 – okresy 

 NUTS 5 - obce 

 

Cíl konvergence zahrnuje sedm regionálních operačních programů (ROP) 

rozdělených podle jednotlivých regionů soudrţnosti:  

 ROP NUTS II Severozápad  (kraj Karlovarský a Ústecký),  

 ROP NUTS II Moravskoslezsko (pouze kraj Moravskoslezský),  

 ROP NUTS II Jihovýchod  (kraj Vysočina a Jihomoravský),  

 ROP NUTS II Severovýchod  (kraj Liberecký, Královehradecký a 

Pradubický), 

 ROP NUTS II Střední Morava  (kraj Olomoucký a Zlínský),  

 ROP NUTS II Jihozápad  (kraj Jihočeský a Plzeňský),  

 ROP NUTS II Střední Čechy  (kraj Středočeský).
1
 

                                                 
1
 NOVOTNÁ, Martina. Regionální politika EU, 2007. 

http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/594f37fe-8c48-41c7-a5c9-f785f70f3a63/ROP-NUTS-II-Severozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/3fceee7b-5ca8-459a-afa3-a035841a7b70/ROP-NUTS-II-Moravskoslezsko
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/5cda7326-fe7e-4661-98d5-6570f27a0f55/ROP-NUTS-II-Jihovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/64ffb8d7-0810-441d-83c2-fd13710eedb3/ROP-NUTS-II-Severovychod
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/d67b43ba-143b-4541-9624-8f9943ac3c15/ROP-NUTS-II-Stredni-Morava
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/0a684fe1-a4b3-4e94-9ba9-844af71e0636/ROP-NUTS-II-Jihozapad
http://www.strukturalni-fondy.cz/getdoc/8ed7c981-46d9-4c32-9b99-07a8b52f5cb2/ROP-NUTS-II-Stredni-Cechy


97 

Příloha č. 3  Údaje o regionech soudržnosti ČR 

 

 

Zdroj: Český statistický úřad. 2010. Vlastní zpracování 2011.

 Praha 
Střední 
Čechy Jihozápad Severozápad Severovýchod Jihovýchod 

Střední 
Morava Moravskoslezsko 

HDP na 1 obyvatele v 
PPS 41781 17401 16398 14502 15073 17103 14986 15450 

míra 
nezaměstnanosti 3,1 4,4 5,2 10,3 7,3 6,5 7,5 9,7 

čistý disponibilní 
důchod 
v domácnostech 288679 232352 216145 186487 257888 290280 206259 209426 

Míra ekonomické 
aktivity (podíl počtu 
pracovní síly na 
počtu všech osob 
starších 15ti let) 60,7 57 56,1 52,3 53,5 53,9 53 52 

počet uchazečů na 1 
volné pracovní místo 3,51 14,91 15,12 31,09 17,59 24,86 36,14 29,24 

počet obyvatel 
celkem 1249026 1247533 1209506 1143834 1509758 1666700 1233083 1247373 

průměrný počet 
obyvatel na město 1249026 8210 7408 9736 8450 12262 12039 23073 

průměrný počet 
obyvatel v obcích do 
2000 obyvatel 0 500 391 543 479 444 658 837 

průměrný věk žijících 
celkem 41,6 40 40,8 39,9 40,6 40,8 40,8 40,4 

celková délka silnic a 
dálnic na 100 km2 14,71 87,3 63,88 72,32 78,82 68,5 61,8 63,19 

počet zjištěných TČ 
na 1000 obyvatel 57 25 17 23 16 17 13 25 

zemědělská půda 
celkem v ha 20428 664285 873377 400052 690961 839016 475082 275774 
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Příloha č. 4  Fondy EU 
 
Evropský fond regionálního rozvoje  

 Tento fond byl zřízen v roce 1974. Pro programové období 2000-2006 

bylo nařízením Rady stanoveno, ţe ERDF bude slouţit k posilování rozvoje a 

strukturální adaptaci zaostávajících regionů a k  hospodářské a sociální přeměně 

oblastí postižených strukturální krizí .
2
  

 Konkrétní aktivity podporované ERDF ovšem obsahovalo aţ Nařízení 

Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1783/1999 o Evropském fondu pro 

regionální rozvoj. Z ERDF bylo tedy moţno čerpat finanční podporu na: 

 investice pro vytvoření a zachování trvale udrţitelných pracovních 

příleţitostí, 

 podporu malých a středních podniků,  

 podporu výzkumu, nových technologií a informační společnosti,  

 investice do infrastruktury,  

 rozvoj turistiky a také ochranu kulturního dědictví,  

 investice v oblasti vzdělávání a zdraví v  regionech patřících pod 1. cíl 

(Podpora rozvoje zaostávajících regionů),  

 investice ve prospěch ţivotního prostředí,  

 podporu mezinárodní, přeshraniční a meziregionální spolupráce,  

 podporu hospodářské a sociální obnovy a rozvoje města příměstských 

oblastí postiţených krizemi, 

 spolufinancování inovačních opatření a studií v  oblasti regionálního 

rozvoje, 

 podporu místního rozvoje.  

 

Evropský sociální fond 

 Tento fond byl zřízen na základě Římské smlouvy jiţ v roce 1960. 

Z hlediska sociální politiky Evropské unie hraje ESF nejvýznamnější roli. 

Zjednodušeně lze účel ESF shrnout jako podporu sniţování nezaměstnanosti, 

rozvoje lidských zdrojů, rovného přístupu k  muţům a ţenám, a také podporu 

rozvoje hospodářské a sociální soudrţnosti.   

                                                 
2
 KRŮŢELOVÁ, I. a kol, Národní programy ČR a dotační programy EU pro města a obce, 2004, str.1  2/1.1. 
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Pokrač. Přílohy č. 4 

Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 1784/1999 o Evropském 

sociálním fondu opět konkrétněji vymezuje oblasti, do kterých směřují finanční 

prostředky právě z tohoto fondu. Jedná se o následující činnosti: 

 podpora aktivit v oblasti sociální politiky členských států (např. rozvoj 

aktivní politiky zaměstnanosti, podpora dlouhodobě nezaměstnaných, ...),  

 podpora sociálně vyloučených osob z  hlediska trhu práce,  

 podpora v rámci vzdělávání, rekvalifikace a poradenství pro zvýšení 

příleţitostí na trhu práce,  

 podpora a rozvoj kvalifikované pracovní síly,  

 podpora informovanosti a publicity,  

 podpora iniciativy Společenství EQUAL, která spočívala v  boji proti 

diskriminaci a nerovným přístupem na trhu práce,  

 podpora vytváření rovných podmínek na trhu práce pro muţe a ţeny,  

 podpora inovace (např. pilotní projekty, výměna zkušeností  a informací 

týkajících se sociální politiky),  

 technická pomoc související s  přípravou a následnou implementací, 

monitorováním, kontrolou a vyhodnocováním projektů financovaných 

tímto fondem. 

 

Evropský zemědělský orientační a záruční fond  

 Tento fond vznikl o dva roky později, neţ ESF, a tedy v  roce 1962. Dělí se 

na dvě části: záruční a orientační. Záruční část fondu pokrývá 95 % výdajů,  ze 

kterých je značná část určena pro Společnou zemědělskou politiku. Orientační 

část je zaměřena na podporu regionální a strukturální politiky EU. Oblast 

podpory plynoucí z tohoto fondu plyne z Nařízení Rady č. 1257/1999 o podpoře 

rozvoje venkova z EAGGF. Tato oblast je přiblíţena v  následujícím výčtu:  

 podpora zemědělství v oblastech s nepříznivými přírodními podmínkami 

nebo s jinými překáţkami,  

 podpora vzdělávacích programů v  zemědělství, 

 podpora zemědělské výroby, její konkurenceschopnosti, produktivity,  

 podpora zaměstnanosti v zemědělství a také podnikání v  zemědělství, 

 podpora lesnictví a podpora při zalesňování zemědělských ploch,  
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 podpora rozvoje venkova, adaptace venkovských oblastí.
3
 

 

Finanční nástroj na podporu rybolovu  

 FIFG je ze všech čtyř fondů nejmladší. Byl vytvořen v roce 1993 a jeho 

úkolem je podporovat rybářský sektor, na navazující zpracovatelský průmysl a 

marketing pro výrobky rybářského průmyslu .
4
 

 

Fond soudržnosti 

 Fond soudrţnosti, zvaný téţ Kohezní fond, nepatří mezi strukturální 

fondy. Existuje od roku 1993, kdy bylo účelem připravit členské země na vstup 

do hospodářské a měnové unie. Dnes oproti strukturálním fondům je jeho pomoc 

určena na přímé financování konkrétních velkých projektů v  oblasti životního 

prostředí, rozvoje dopravy (transevropské dopravní sítě, podpora veřejné 

dopravy), nově i v oblasti energetické účinnosti a obnovitelných zdrojů energie.
5
  

 Podmínky, na které se váţe moţnost čerpání právě z  fondu soudrţnosti 

jsou:  

 HNP v paritě kupní síly nesmí přesáhnout 90 % průměru Evropské unie,  

 členská stát má sestavený program hospodářské konvergence.
6,7

 

 

                                                 
3
 KRŮŢELOVÁ, I. a kol, Národní programy ČR a dotační programy EU pro města a obce, 2004. 

4
 KRŮŢELOVÁ, I. a kol, Národní programy ČR a dotační programy EU pro města a obce, 2004, str. 4  2/1.1 

5
 BAJER, P.; MATYÁŠ, J.,  Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie, 2009, str. 112. 

6
 FONDY EVROPSKÉ UNIE. Programy 2004 – 2006. [online]. 2010. [cit. 2011-01-05]. Dostupné z WWW:  

<http://www.strukturalni-fondy.cz/Programy-2004-2006/Fond-soudrznosti>. 
7
 BAJER, P.; MATYÁŠ, J.,  Praktický průvodce dotacemi z fondů Evropské unie, 2009. 
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Příloha č. 5 Obrázky – obec Rudná pod Pradědem 

 
Obr. č. 1 Historie obce 

 

 

 

Tento soubor obrázků 

poskytuje historický pohled na 

obec Rudná pod Pradědem 

pravděpodobně z doby před 

druhou světovou válkou. Na 

prvním obrázku se nachází 

klasické vesnické obydlí té doby.  

Druhý obrázek zachycuje 

dnes hlavní cestu vedoucí obcí. 

Po levé straně je moţno vidět 

poţární stanici, při které tehdy 

fungoval místní hasičský 

záchranný sbor (dnes tato 

budova slouţí jako soukromé 

garáţe). V pozadí je budova 

kulturního domu, který tuto svou 

funkci plní dodnes, a také místní 

fary (dnes slouţí jako obytný 

dům). 

Poslední obrázek naskýtá 

pohled na budovu místní školy 

(vysoká budova uprostřed). Po 

levé straně dnešní obecní úřad. 

 

 

Zdroj: OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM. Historie. [online]. 2011. 

[cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW: <http://rudnapodpradedem.cz/>. 

  

http://rudnapodpradedem.cz/
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Obr. č. 2 Historie obce 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM. Historie. [online]. 2011. [cit.   2011-

04-17]. Dostupný z WWW: <http://rudnapodpradedem.cz/>. 

 

Obrázek č. 2 zobrazuje útrţek staré pohlednice. Je moţno si všimnout nápisu Grüss 

Vogelseifen, jedná se tedy o pohlednici z doby, kdy obec nesla ještě své původní jméno. 

Dominantním je na pohlednici kostel sv. Jana Křtitele z roku 1894.  Dolní levá část 

obrázku ukazuje pohled na kostel a kulturní dům z místa, kde se původně nacházel 

rybníček, který byl v minulosti zasypán. Dnes v této části najdeme sochu sv. Jana 

Nepomuckého.  

 

Obr. 3  Historická mapa obce Rudná pod Pradědem z roku 1936 

 

Zdroj: mapy.cz. 2011. Vlastní zpracování 2011. 

Tato mapa z roku 1936 ukazuje Rudnou pod Pradědem pod původním 

názvem Alt Vogelseifen. Stejně tak je moţno na mapě vidět Alstadt (obec Staré 

Město) a okresní město Freudenthal (Bruntál).

http://rudnapodpradedem.cz/
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Obr. č. 4  ZŠ a MŠ Rudná pod Pradědem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: OBEC RUDNÁ POD PRADĚDEM. ZŠ a MŠ. [online]. 2011. 

[cit. 2011-04-17]. Dostupný z WWW: <http://rudnapodpradedem.cz/>. 

 

Obr. č. 5  Obecní úřad                Obr. č. 6 Obecní úřad a kostel sv. Jana Křtitele

 

 

 

 

 

 

http://rudnapodpradedem.cz/


104 

Pokrač. Přílohy č. 5 

Obr. č. 7 Pohlednice – snímky z obce 

 

Obr. č. 8 Pohlednice – kostel sv. Jana Křtitele 

 

Obr. č. 9 Pohlednice – letecký snímek obce 
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Příloha č. 6 Ukázka propagačního materiálu k projektu Zemí Děda 
Praděda 
 
Obr. č. 10 
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Obr. č. 11 
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Příloha č. 7 Rozhovor s Radoslavem Tománkem, starostou obce 

Rudná pod Pradědem 

 

Komunální volby proběhly nedávno a starostou obce jste tedy  teprve 4 měsíce. 

Vzhledem k Vaší dlouholeté zastupitelské potažmo místostarostovské činnosti ale jistě 

nebudete mít problém zhodnotit přínos čerpání prostředků ze SF v rámci Vaší obce.  

Pro úvod mě zajímá, co bylo podle Vás pro obec největším přínosem v souvislosti 

s čerpáním těchto prostředků? 

 Po vstupu do EU se pro obce otevřela moţnost čerpání finančních prostředků , které měly 

z části pokrýt financování různých projektů. V prvopočátku byly podmínky nastaveny tak, 

ţe na ně obce, nebo sdruţení obcí , s počtem obyvatel  pod 2000 nedosáhly, a stále tak byly 

odkázány jen na prostředky ze svých rozpočtů a případných dotací z krajských nebo 

státního rozpočtu. Naše obec s počtem obyvatel do 500 měla v tomto případě smůlu. 

Z tohoto důvodu jako největší přínos pro obec v současné době vidím to, ţe se konečně 

změnily v tomto omezení podmínky a i obce naší velikosti mají moţnost dosáhnout na tyto 

peníze.  Jsme obec, která ročně pracuje s rozpočtem okolo 4,5 – 5,0 mil, a tak je dobrá 

kaţdá smysluplná pomoc.    

 

Který projekt z těch, které byly doposud realizovány, je dle Vašeho názoru pro obec 

nejhodnotnější/nejužitečnější? 

Obec měla zpracováno několik projektů, ale ne všechny byly úspěšné a prošly sítem při 

výběru. Z těch realizovaných má jednoznačně z mého pohledu pro obec  největší význam 

projekt Nízkoprahového centra. Podle  zadávacích podmínek dotačního titul je  projekt 

primárně zaměřen na problémovou skupinu mladých lidí ve věku okolo 15-ti let.  V obci 

naší velikosti je ale problém kapacitně vyuţít toto zařízení jen touto věkovou skupinou. 

Z tohoto důvodu  obec podporuje vyuţívání i ostatními zájemci. Zázemí centra vyuţívají i 

maminky a Svaz ţen, které se zde schází a při „povídání“ vyrábějí drobné ozdoby 

k svátečním dnům , nebo jen tak pro radost. Mladší děti  zase pomáhají při výrobě dárků,  

které obec vyuţívá při akcích jako je Den matek , při  přání  jubilantům apod.  Centrum pro 

svou činnost vyuţívají i skautské skupiny a proběhla zde i víkendová ukázka malování na 

plátno. 
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Je známo, že v souvislosti s čerpáním dotací z EU je spojena jistá administrativní 

náročnost. Jaké jsou zkušenosti malé obce? 

Administrativa jednotlivých projektů je náročná a přebujelá – ostatně tak jako spousta věcí 

pod hlavičkou EU. Malé obce toto ve velké míře řeší pomocí  agentur a firem, které se na 

tuto činnost specializují. Není v silách obcí naší velikosti zvládat běţnou agendu spojenou 

s fungování obce a obecního úřadu a zároveň sledovat a plnit jednotlivé kroky podle 

harmonogramu dotačního titulu. 

   

Co bylo při realizaci projektů to nejobtížnější? 

Jednoznačně nejobtíţnější je právě zpracování veškeré administrativy kolem projektu a 

komunikace mezi poskytovatelem dotace,  zpracovatelem agendy  pro ţadatele a 

konečným příjemcem. Pokud dojde k nějaké chybě,  tak největší její následky vţdy nese 

příjemce dotace – v našem případě obec. Takto špatně realizovaný projekt můţe velice 

lehce způsobit velké finanční komplikace a omezit další činnost a vývoj obce.  

 

Projekt Nízkoprahového centra měl mít ještě druhou fázi. Z jakého důvodu nebyla 

realizována? 

Od druhé fáze projektu  Nízkoprahového centra se odstoupilo z několika důvodů. Jednak 

v prvopočátku byla podceněna právě administrativní příprava. Projekt, který byl hlavně 

zaměřen na přeshraniční spolupráci s Polskem, uţ měl běţet rok, ale nebylo nic 

realizováno podle poţadavků zadávací dokumentace.  

Druhým důvodem byl nesmyslně sestaven rozpočet a financování. Pokud je na stavební 

práce, které zahrnují výměnu oken, opravu elektroinstalace, opravu podlah a vstupních 

dveří vyčleněna částka pouze okolo 35 000 Kč z celkového objemu asi 800 000 Kč a na 

propagaci, letáčky, raut apod. je tato částka vyšší, je to podle mě, a naštěstí tento názor 

sdílelo i to ZO, zbytečné mrhání peněz.  

 

Počítáte do budoucna s pokračováním tohoto projektu?  

Pokud se naskytnou vhodné podmínky pro získání dalších dotačních titulů, které 

posunou vyuţití Nízkoprahového centra dále, nebo alespoň zachovají jeho 

současné moţnosti, nebudu rozhodně bránit pokračování tohoto projektu.  
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Obec již od roku 2008 využívá možnosti zaměstnávat své obyvatele v rámci veřejně 

prospěšných prací. Letošní rok přinesl několik zásadních změn. Jaká situace tímto 

nastává pro vaši obec? 

I v letošním roce počítáme s vyuţitím nezaměstnaných na VPP. Nebude ovšem tak 

masivní, jako v předchozím roce. Šetření státních financí se citelně dotklo i této oblasti. 

Byly stanoveny poměrně tvrdé podmínky pro přijetí těchto uchazečů. Nejcitelněji nastalo 

omezení v počtu VPP, které můţe obec přijmout a vyuţít dotace na mzdu. Pro obec našeho 

typu je kvóta 10 zaměstnanců. Dříve byl počet neomezený. Došlo i ke sníţení výše 

příspěvku na mzdu. Zatímco v loňském roce bylo z úřadu práce hrazeno 100 % těchto 

nákladů, letos to je jen 9 000 Kč, a obec ze svého rozpočtu doplácí zbytek. Další, a pro 

obce hodně nepříjemnou podmínkou, je, ţe uchazeč nesmí této sluţby vyuţít, pokud ji uţ 

vyuţil 2x po sobě v předchozích dvou letech. Tady hrozí riziko, ţe nám budou poslání 

uchazeči, kteří  nemají zájem pracovat, nebo nemohou ze zdravotních důvodů vykonávat 

práci, na kterou je obec potřebuje. Nepříjemná je i skutečnost, ţe pro nedostatek financí 

tento stav platí jen do 30.6. 2011. Co bude následovat dále, není zatím jasné a je moţné, ţe 

po tomto termínu bude počet zaměstnanců VPP sníţen nebo nulový. 

 

A kolik lidí tedy obec pro letošní rok zaměstná v rámci VPP? 

Po několika jednáních s ÚP se nám podařilo vyjednat podmínky přijatelné pro obec a byly 

podepsány smlouvy alespoň na šest míst VPP. Další  moţností,  jak z části můţeme 

pomoci neúspěšným ţadatelům o VPP je, ţe zájemcům bude umoţněn výkon „veřejné 

sluţby“. Tady je ale potřeba splnění podmínky nároku na poskytnutí této sociální pomoci.                     

 

V současné době je ve fázi zpracování nový územní plán obce. Podle jeho návrhu je 

zřejmé, že obec chystá další projekty. Mezi návrhy figuruje také výstavba větrných 

elektráren. V minulosti ovšem již jejich výstavba naplánovaná byla, co bylo tím 

hlavním problémem, kvůli kterému tento návrh nebyl realizován? 

V druhé polovině 90. let se začaly firmy zabývající se výrobou větrné energie zajímat i o 

moţnost vyuţití některých lokalit v katastru naší obce. Po potřebných administrativních 

úkonech,  které trvaly několik let bylo přistoupeno k veřejným projednáváním. Zde se 

nekompromisně proti výstavbě větrný elektráren postavil Odbor ţivotního prostředí 

v Bruntále. Hlavním argumentem bylo „pohledové znehodnocení hlavního hřebenu 

Jeseníků“, a tím znehodnocení budoucího vyuţití pro turistický ruch. Proběhlo několik  
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odvolání a problematika se dostala aţ k úředníkům Moravskoslezského kraje. Ti podpořili 

rozhodnutí  Odbor ţivotního prostředí Bruntál, a zamítavě k realizaci větrného parku se 

vyjádřili minulý i současný hejtman kraje  pan Tošenovský a Palas. 

V současné době se připravuje ţaloba na obecné podmínky Závazného územního plánu 

Moravskoslezského kraje, ke které se připojila i naše obec.         

 

V návrhu územního plánu obce se také objevilo vesnické muzeum. Počítáte s jeho 

realizací? 

Mně osobně se tento nápad líbí. Kaţdá obec by měla mít nějaký prostor, ve kterém by se 

obyvatelům připomínala historie obce.  Pokud pro to budou vhodné podmínky tak ano. 

Mám určitou představu jak by mohlo vypadat. Dokonce uţ byla nabídnuta pomoc při jeho 

realizaci, aniţ obec v tomto případě vytvářela nějakou cílenou činnost. Jen nadšení ovšem 

stačit nebude. Bohuţel se vše odvíjí od financí .  

 

Vaše obec má za sebou dlouhou historii, v jejíž počátcích hraje roli zlato. Máte 

dopředu představu, zda se bude muzejní expozice klonit k nějakému konkrétnímu 

období, tedy jestli dostane celá historie obce prostor stejnou měrou, nebo bude něco, 

čemu bude věnována převážná pozornost? 

V současné době lze jen těţko určit jak bude případná expozice koncipována. Určitě by se 

měla vzpomenout celá historie obce od její první písemné zmínky. Máme k dispozici 

kroniky a staré fotografie , které mapují historii obce a bylo by určitě škoda je nevyuţít. 

Jak uţ jsem vzpomněl, byla uţ nabídnutá případná pomoc při realizaci. Jedna konkrétní se 

právě dotýkala období těţby nerostných surovin v našem katastru. Určitě bychom tuto 

nabídku přijali. Těţba nerostů ovlivnila historický vývoj obce. Podle starých map a 

fotografií by se mohla vytvořit maketa obce z počátku 20. století. A určitě se najdou i jiné 

nápady.      

 

Jak by mělo muzeum vypadat? Využijete již existující prostory, nebo počítáte 

s výstavbou nové budovy? 

Dokáţu si představit samostatnou budovu postavenou v jesenickém slohu. Nic velkého, tak 

aby budova zapadla a co nejméně narušila okolí. Na toto téma dokonce proběhl nezávazný 

rozhovor s majitelem odpovídajícího objektu, který by jej rád poskytl právě pro účely 

muzea. Pro umístění se nabízí prostor, který se upravuje kolem sochy sv. Jana  
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Nepomuckého. Opět se ale vrátím k tomu, co uţ bylo řečeno, ţe vše záleţí i na finančních 

moţnostech obce. Provozní náklady na samostatnou budovu budou jsou vţdy vyšší neţ 

vyuţití nějakého prostoru ve stávajících obecních objektech.   

  

Prostřednictvím manažerky společnosti Český projekt s.r.o. Vám byly zaslány 

informace k projektu Vytváření pracovních míst v obci. Bude obec mít zájem 

realizovat tento projekt a nebo podobný projekt? Skýtá se zde možnost 100% 

financování. 

Moţnost vyuţití dotace na vytvoření pracovních míst je velice lákavá, ale je potřeba 

důkladně se seznámit s podmínkami. Kaţdá podpora jednou skončí, a pak obec přebírá 

plnou zodpovědnost za pokračování projektu. Obec naší velikosti si nemůţe dovolit 

zaměstnávat větší počet pracovníků, kteří budou placení jen z obecních prostředků. 

V současné době máme dva pracovníky údrţby na plný úvazek, a po ukončení sezonních 

prací není jednoduché pro ně najít plnohodnotné vyuţití s přínosem pro obec. 

Nicméně se vyuţití  této moţnosti do budoucna úplně nezříkám. V současné době ale 

mohu potvrdit, ţe jsem se této  moţností hlouběji nevěnoval. Prioritou pro nás zatím bylo 

vyuţití moţnosti VPP. 

         

Pokud to shrneme - je možné dopředu říct, jaké projekty chce obec v dohledné době 

skutečně realizovat?  

V první řadě musíme dokončit projekt Energetické úspory MŠ a ZŠ. Příprava  projektu 

začala uţ za minulého zastupitelstva obce, ale právě podceněním přípravy administrativní 

části se jeho realizace posunula aţ na rok 2011.  Jsme ve fázi, kdy  se podařilo dohledat a 

zkompletovat projektové dokumenty a zaslat je na kontrolu Ministerstvo ţivotního 

prostředí. Je dojednáno předfinancování projektu a rozběhly se stavební práce. Právě 

stavební část by měla být hotova k 31.8.2011. Následovat bude kontrola dodrţení 

podmínek pro poskytnutí dotace a převod peněz na účet obce. Tento projekt nás zaměstná 

minimálně do konce letošního roku. Další nový projekt v současné době obec nepřipravuje, 

ovšem do budoucna s dalším vyuţitím peněz se strukturálních fondů určitě počítáme. 
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Na závěr bych Vás chtěla požádat o pár slov, kterými byste charakterizoval Vaši 

obec.   

Obec  Rudná pod Pradědem byla hodně poznamenána historickým vývojem po 2. světové 

válce. Odsunem původních obyvatel a dosídlením lidmi z různých koutů republiky, 

u mnohých s jinými kulturními zvyklostmi, došlo k zpřetrhání vztahu k místu a majetku, 

které obhospodařovali původní obyvatelé po dlouhé roky aţ generace. Nuceným 

dosídlením se u nových lidí   tento pozitivní vztah nepodařilo vytvořit. Ono to vlastně ani 

nejde provést jako mávnutím kouzelného proutku. Tento vztah se vytváří mnohem delší 

čas. Lidé k tomu ani nebyli vedeni okolnostmi. Velice lehce si zvykli na to , ţe vše dostali 

zadarmo. „Rozbil jsem dveře – statek mi je dodá a opraví.“ Toto způsobilo degradaci 

celkového přístupu k obci a obecnímu jako takovému. Lidé stále takto přistupují, jako ţe to 

není moje, ale něčí. Je vidět velký rozdíl u těch, kteří bydlí ve vlastních rodinných 

domcích. Tam uţ se starají o své, tam ten vztah ve většině případu funguje. Ale i zde se 

najdou odlišnosti. 

 Co občanům Rudné nejvíce chybí je sounáleţitost s obcí a obecními záleţitostmi. 

Pokud se problém nedotýká jich samotných bytostně, tak jako by nebyl. V opačném 

případě jsou ale tvrdí a řeší vše jen ke svému prospěchu bez ohledu na to, zda poškodí 

zájmy někoho jiného. Poslední konkrétní příklad je z přípravy nového Územního plánu. 

Občané byli vyzvání k podání návrhu, které budou zakomponovány do zadávací 

dokumentace  pro jeho vypracování. Nápadů z řad obyvatel nebylo mnoho a z toho mála se 

více neţ polovina zaměřila na změnu kategorizace pozemku z louky, zahrady na stavební 

parcely. Tím by dosáhli  zhodnocení svého současného majetku.    

 Celkový nezájem o věci veřejné není problémem jen Rudné. Tím, ţe byli zvyklí, ţe 

se o ně vţdy někdo postaral,  přišli o základní návyk – postarat se o sebe, děti, rodiče.  Je 

jednodušší hledat pomoc jinde neţ začít u sebe. Nepříjemné je, ţe tento styl ţivota se stává 

uţ samozřejmostí u mladší generace.  Z pohledu své současné a dočasné pozice starosty 

obce, jsem velice vděčný za kaţdého člověka, který nevidí jen sama sebe, ale je ochoten 

udělat i něco na víc. 
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Pradědem 

Autor projektu Alica Hamerníková 

Název projektu Vesnické muzeum obce Rudná pod Pradědem 

Žadatel/příjemce dotace Obec Rudná pod Pradědem 

Obsah projektu Jedná se o realizaci projektu výstavby vesnického muzea v obci Rudná 

pod Pradědem. Předpokládaný projekt bude umístěn v nově vzniklé 

budově, která bude situována do centra obce. Součástí projektu je terénní 

úprava zahrnující přístupovou cestu k muzeu a dvě parkovací místa, dále 

demolice stávající autobusové zastávky a následná výstavba nové v jiné 

- vhodnější části obce. 

Cíl projektu Cílem projektu je prostřednictvím výstavby vesnického muzea navýšení 

turistické infrastruktury vedoucí ke zvýšení počtu turistů ve zdejší 

oblasti, zvýšení povědomí o obci a její propagace,  a tím zlepšení 

ekonomické situace v obci. Současně je cílem také vzbudit zájem o 

historii obce u místních obyvatel. 

Organizační zabezpečení 

realizace projektu 
Hlavním koordinátorem projektu bude statutární zástupce obce 

Rudná pod Pradědem pan Radomír Tománek. 

Forma dotace nevratná dotace 

 předpokládaná výše pokrytí dotací je 75 % uznatelných výdajů 

Zdroj finančních 

prostředků 
Evropský fond pro regionální rozvoj, příspěvek ze státního 

rozpočtu, finanční prostředky z rozpočtu obce 

Doba realizace projektu Předpokládaná doba trvání projektu je rok a půl. Konkrétně bude 

moţnost přizpůsobit datum aţ podle vyhlášení vhodné výzvy.  

Výdaje na realizaci v Kč:   

stavební práce 260 000 

personální výdaje 150 000  

publicita 15 000  

výdaje na zajištění muzejní 

expozice 25 000  

nákup vybavení 45 000  

správní poplatky 5 000  

Celkem: 500 000  

Projekt zahrnuje stavební práce: vybudování základů, přístupové cesty, dvou parkovacích 

míst,  montáţ budovy muzea, zavedení inţenýrských sítí, likvidace a 

výstavba nové autobusové zastávky  

 zabezpečení: protipoţární systém, zabezpečovací systém  

 

vybavení muzea: exponáty (mapy, fotografie, kroniky, …), vitríny, 

police, mobiliář, osvětlení, …  
  

výdaje spojené s publicitou: letáky, upomínkové předměty, pohlednice 

rozpočet - zdroje 

financování 
Kč 500 000 

celkové způsobilé výdaje 400 000               100 % 

příspěvek ERDF 300 000                 75 % 

příspěvek ze státního 

rozpočtu 
20 000    5 % 

vlastní prostředky z OR 80 000 10 % 
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Obr. 12 umístění muzea 

 
Zdroj: Mapy.cz. 2011. Vlastní zpracování 2011.  

 

 

Obr. č. 13 Vizualizace budovy muzea 

 
Zdroj: E-chalupy.cz. 2010. Vlastní zpracování 2011. 

 


