Rymický zpravodaj
avodaj

Vydává Obecní úřad v Rymicích

Ročník XX.

2014

číslo 2

Vážení spoluobčané

Vážení spoluobčané. Chtěl bych vám touto cestou poděkovat jménem nově zvolených zastupitelů naší obce
za projevenou důvěru v letošních podzimních komunálních volbách. Do devítičlenného zastupitelstva byla znovu dána
důvěra všem sedmi znovu kandidujícím zastupitelům, což pravděpodobně svědčí o vaší spokojenosti s prací zastupitelstva v uplynulých čtyřech letech. Mohu za sebe slíbit, že se pokusíme v příštím období
naši obec ještě více zvelebit a přizpůsobit ji vašim potřebám a požadavkům. Podařilo se
nám letos využít 2 evropských a jedné krajské dotace, o kterých píšeme uvnitř zpravodaje.
V příštím roce dojde k dokončení dalšího dotačně podpořeného projektu a to výsadby
stromořadí podél polní cesty směrem na Roštění a obnova výsadby ve Vápence, kde na
podzim došlo k samovolnému vyvrácení 3 ks topolů. Vápenka byla na podzim urovnána,
vyčištěna a nyní dojde k jejímu oplocení z důvodu ochrany nové výsadby před okusem
zvěří. Všechna výsadba bude hotova do 31.4.2015. Do příštího období má zastupitelstvo
stanoveny tyto další cíle. Přístavba školy, která bude řešit novou výdejnu stravy a rozšíření
vyučovacího prostoru pro ZŠ i MŠ. Zkoušeli jsme už v srpnu žádat o dotaci Ministerstvo
školství, ale bohužel jsme zatím neuspěli. Žádost o dotaci na tuto akci za cca 8 mil. Kč proto budeme podávat i v
letošním roce. Pracujeme také na vybudování cyklostezky do Holešova, která by vedla souběžně se stávající silnicí a
končila by ve všetulské zatáčce. Momentálně se na tuto akci vypracovává přípravná předprojektová studie. Ve fázi
studie je také přestavba sýpky na víceúčelový dům. Jelikož budova leží v ochranném pásmu tvrze, musí se k celé stavbě
vyjadřovat hygienici, národní památkový ústav a hasiči. Chtěli bychom v celém horním patře zřídit velký kulturní sál,
přestěhovat do větších prostor obecní knihovnu, obchod, bistro, obecní úřad a možná vyjde prostor pro posilovnu.
V současné budově OÚ č.p. 4 by mohli vzniknout obecní byty pro seniory či mladé rodiny. Jednáme také s Muzeem
Kroměřížska o nutnosti opravy či přebudování na „cokoliv smysluplného“ z hospodářských budov pod tvrzí. Dále zastupitelstvo uvažuje o výstavbě dvojdomku v proluce po Chytilově domě v režii obce a následném prodeji zájemcům.
Je to z důvodu toho, že zájemci, kteří měli zájem o koupi této parcely a následné výstavby RD, měly zcela jiné představy
o vzhledu a rozměru svého domku, který ale vůbec nezapadal do vzhledu současné ulice. Zastupitelstvo bude muset
také rozhodnout co dál s čištěním odpadních vod z naší kanalizace. Současná vyjímka ze zákona nám končí v roce 2016.
Po skončení její platnosti nám hrozí pokuty od vodoprávního úřadu a od Povodí Moravy, jako vlastníka vodních toků.
Vyhnout se tímto problémům můžeme vybudováním vlastní čistírny. Obce, kde taková čistírna běží (Pacetluky, Žeranovice, Stará Ves), mají ale velké finanční výdaje na energie, pracovní obsluhu a údržbu zařízení. Uvažujeme spíš proto
o napojení na količínskou kanalizační větev a odvod splašků do všetulské čistírny. Projektová dokumentace je vypracovaná už od roku 2009 a na tuto akci za cca 25 mil. Kč by bylo možno získat z evropských fondů 80% dotaci. I nadále
se zastupitelstvo bude snažit pokračovat v udržení všech kulturních tradic. Velmi chci poděkovat také naší Základní a
mateřské škole za pomoc při organizování kultury v naší obci. Pravděpodobně se v roce 2015 přihlásíme do soutěže
Vesnice roku Zlínského kraje. V nastávajícím svátečním čase vám přeji pohodové prožití vánočních svátků v kruhu
rodinném a v novém roce 2015 hodně štěstí, zdraví a splněných přání.
starosta Ing. Martin Bartík.

Tříkrálová sbírka –

koledníci se sbírkou pro charitu budou obcházet naši

obec v sobotu 10. ledna 2015 dopoledne

Výroční valná hromada -Sbor dobrovolných hasičů z Rymic zve všechny
své členy na valnou hromadu, která se koná v sobotu 27. prosince 2014
v 15. 00 hodin v sále hasičské zbrojnice.
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Výsledky voleb do zastupitelstva obce dne 10. a 11. října 2014
1113
202
166
171
106
107
125
74
46
116

Sdružení nezávislých
kandidátů Rymice
Odložilík Tomáš
Bakalík Josef
Hausknecht Milan
Fuit František Ing.
Dočkalová Petra DiS.,
Horák Evžen
Škrabala Jiří
Smýkal Josef
Odložilík Josef

1453
301
203
169
194
172
105
118
124
67

Česká strana sociálně
demokratická
Bartík Martin Ing.
Procházka Svatopluk Ing.
Jurášek Josef
Tabarka Martin
Plšek Roman
Lysák Jan
Plhal Petr
Kulhavý František Ph.D.,
Horáková Petra

(Čísla u jednotlivých kandidátů či
stran určují počet hlasů, které jim voliči odevzdali)
Ze sdružení nezávislých kandidátů se vzdal mandátu člena zastupitelstva Ing. František Fuit z důvodu
neslučitelnosti funkce, další v pořadí
DiS. Petra Dočkalová se také vzdala
mandátu z důvodů neslučitelnosti
funkce a na toto místo tedy postoupil
pan Evžen Horák.

Do obecního zastupitelstva bylo zvoleno těchto 9 občanů:
za Sdružení nezávislých kandidátů Rymice: Odložilík Tomáš,
Hausknecht Milan, Bakalík Josef, Evžen Horák
za Českou stranu sociálně demokratickou: Bartík Martin Ing.,
Procházka Svatopluk Ing., Tabarka Martin, Jurášek Josef,
Plšek Roman,
Z 501 oprávněných voličů v Rymicích volilo 344 občanů. Účast ve volbách byla tedy 68,66 %. V pátek 3. listopadu 2014 byl za starostu
obce zvolen pan Ing. Martin Bartík, místostarostou obce se stává pan
Tomáš Odložilík. Všem zvoleným zástupcům obce blahopřejeme,
těm, kteří kandidovali, děkujeme.

Občanská kronika
ke dni 16. prosince bylo v naší obci přihlášeno 609 obyvatel.
dospělí ≥18 let
děti < 18 let
děti 15-18 let
děti < 15 let

Celkem
503
106
23
83

Muži
239
49
14
35

Ženy
264
57
9
48

Průměrný věk obyvatel obce činil k tomuto
datu 41 let.

Vítání občánků
Hana Zakopalová 5. srpna
Ondřej Hrdlovič – 25. července
Olga Sokolová – 13. sprna
Michaela Tabarková – 3. listopadu
Daniel Jícha 12. června

Opustili nás:
paní Zdenka Marková - 17. července
paní Hedvika Doleželová – 3. srpna
paní Marie Marková – 19. září
pan Josef Horák – 5. října
pan Josef Cápík - 30. listopadu
paní Oldřiška Plhalová - 3. prosince
pan Jaroslav Horák – 19.prosince

Plánované protipovodňové opatření v naší obci
Protipovodňové opatření zajišťuje bezpečné odvedení především
vody z jarního tání v prostoru na Nivě. Skládá se ze dvou částí tzv. průlehů. Na
obrázku je průleh „B“ V současné době probíhají jednání s majiteli dotčených
pozemků. Podrobněji se můžete informovat na obecním úřadě.

Prosíme občany, aby zejména v zimním období, parkovali raději své automobily ve vjezdech mimo komunikaci. Auta odstavená
na silnici brání uklízení sněhu a jsou vystavena nebezpečí poškození radlicí či traktorem. Při ledovce na začátku prosince odmítly technické služby vyvést popelnice v části obce Hejnice právě z tohoto důvodu.
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Sbor dobrovolných hasičů v roce 2014
Oslavy 125 let trvání sboru
v sobotu 28. června jsme oslavili již 125 leté trvání našeho sboru.
Oslava začala zavčas. Vyhrávající dechová hudba (Holešovská muzika) přivítala v obecním výletišti všechny hosty, k uvítání byla k dispozici slivovice,
koláče i malá svačina. Průvodem s hudbou jsme se přesunuli do kostela,
kde slavnostní mši za zemřelé rymické hasiče sloužil holešovský děkan P.
Jerzy Walczak, mší nás zpěvem doprovázela rymická schola. Následoval
slavnostní průvod na místní hřbitov, kde jsme položili věnec a pomodlili se
na vzpomínku na zemřelé rymické hasiče. Za zvuků dechové hudby se slavnostní průvod členů i hostí vrátil zpět k obecnímu úřadu. Započala slavnostní schůze, kde starosta obsáhle připomenul historii sboru, následovalo
vystoupení dětí rymické školy a školky pod vedením paní ředitelky školy.
Byly předány pamětní medaile zasloužilým členům, oceněna úspěšná
družstva mladých i malých hasičů, přijaty zdravice hostů z řad místních organizací – Sokola, Chovatelů, blízkých (Količína, Roštění,
Němčic a Holešova) i vzdálených (Lidečko) hasičských sborů. Práci
hasičů zhodnotil starosta obce Ing. Martin Bartík, s pozdravem vystoupila paní Věra Frgálová a pan Antonín Sklenář za okresní výbor
SDH. Následující slavnostní oběd (vepřová s knedlíkem a zelím) byl
po předchozím náročném programu přijat výhradně kladně. Během druhé poloviny slavnosti byla pro všechny hosty připravena
výstava fotografií z činnosti sboru z minulých 5 let. Následovala
ukázka výškové hasičské techniky. Pro mladší ročníky byl určen
skákací hrad. Za hasičskou zbrojnicí po 4-té hodině odpoledne cvičili mladí hasiči. Od 5. hodiny pak v areálu obecního úřady pokračovala zábava pro všechny. K tanci i poslechu hrála dechová hudba
„Fanynka“ z Lidečka. Děkujeme všem, kteří se na přípravě tohoto
rozsáhlého projektu účastnili. Počasí nám po celý den přálo, sice trochu větrno, bez deště, příjemně teplo.

Výsledky požárního sportu
Letošní konečné výsledky Podhostýnské ligy – družstvo mužů
dosáhlo na 16. místo se ziskem 43 bodů a nejlepším časem 16,16 sec.,
oproti tomu družstvo žen se umístilo v celkovém hodnocení na dobrém
4. místě se ziskem 92 bodů a nejlepším časem 17,98 sec. Radost nám nyní
dělají především naši starší a mladší žáci. Ve středomoravském poháru
mládeže celkově skončili starší žáci na 6. místě s 66 body, mladší žáci
skončili na výborném 2. místě s 99 body. V rymické soutěži tohoto
poháru 31. května skončily oba týmy na shodném 3. místě.
Pohřeb pana Josefa Horáka
9. října 2014 ve věku 93 let jsme pochovali nejstaršího člena
našeho sboru. Členem byl dlouhých 63 let, od roku 1951.

Soutěž „O pohár starosty obce Rymice “
se konala v sobotu 22. září, ačkoliv nezařazená do seriálu soutěží Podhostýnské ligy přesto hojně navštívená soutěžícími družstvy i diváky. V domácí soutěži zvítězilo družstvo žen
v čase 18,61 před Machovou, Slušovicemi a Bílany. Mužstvo
mužů nebylo klasifikováno.
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Rymický rodák Vincenc
Janalík, (1804–1854) farář v Miloticích, spisovatel a zručný malíř. Spolužák Fr. Sušila na Piaristickém gymnásiu v Kroměřiži..
Přispíval svými povídkami do katolických časopisů. V časopise Cyrill a Method, který vycházel
nejdříve v Olomouci pak v Brně,
uveřejnil několik svých povídek.
Jeho texty měly řečeno současným jazykem výchovný charakter
V povídce nazvané „Hody“, která vyšla v roce 1849, v úvodu popsal tehdejší hodové zvyky na vsi, pravděpodobně své vlastní
zážitky z mládí. Může tedy popisovat zvyky v Rymicích někdy
kolem 1820.

věcí se ještě honositi či vychvalovati a dále ohlašovati? Ovšem,
že jest! A přece se tím chválili ještě hodovníci, když do MT. na
hody přišli. Brzy jim však vyšel špás z mysle, když jejich přátelé
z MT počali zajímavou událost vykládati přítomným. . . . . . . .
( podobizna Vincence Janalíka je z práce „Ve službách církve a vlasti-Sušilovec
P. Vincenc Janalík (1804–1855)„ jejímž autorem je Václav Lunga)

Oprava rymických varhan

Hody (část povídky)
Mírné obveselení při přátelském sejítí se nikde zákonem Páně nezakazuje, zakazuje se však nemírnost a všeliká surovost, kteráž mnohdykrát s ukrutností skončuje, což jistě žáden zdravý rozum mající chváliti nebude, tím méně aby to katolík zastával a vymlouval. Co pohané za hrdinský skutek pokládali, nemůže vždy katolík následovati, aby se zrádcem svého
sv. náboženství nestal. Pohané mívali začasto vyražení v souboji
s divokou zvěří. Člověk totiž zápasil k.p. se lvem, neb tigrem,
neb divokým býkem maje mnoho diváků okolo sebe. Přihodiloli se, že bojovník přemohl lva neb tigra v souboji byl za čin svůj
velice chválen i obdarován. Padl-li v souboji, nebyl tuze litován
a jiný rek vstoupil na bojiště.
Z oných časů pohanských pochází nepochybně také onen neslušný a surový obyčej, berana v hody stínati, káčera mlátiti,
kozla s věže kostelní házeti.
Před několika 30-ti a více lety byl sem této hanebné ukrutnosti
očitým svědkem. Hody nastaly. Chasa ve svátečním oděvu chodila, zvláště odpoledne až do čtvrtku vystrojená. Ráno sice bylo
málo takých hýsků na návsi viděti, poněvadž očím se platila
daň, an celou noc svítily. Na ranní bohoslužby Boží málo kdo
pamatoval, nebo byly hody. Když čtvrtek nastal, učinila se
úmluva, kdo berana stínati, kdo káčera mlátiti bude, a kdo kozla
z věže sprovodí. Obyčejně ale je a byla to čestná povinnosti
stárkova, neb syna majetného otce, poněvadž kdy by se mu rekovský kousek nepodařil, vědro piva i více zaplatiti musí. Aby
ale hlava beranova mečem neb kosířem jedným seknutím nepadla, postarali se o to soudruhové, a namátli mezi vlnu písku,
a lojem namastili aneb do vlny drátu postrkali. K třetí hodině
odpolední scházeli se diváci jako ondy pohané k souboji, aby
stínání berana viděti mohli. Mládež vyskakovala radostí, a prostopášné děvčata vystrojily a vypentlily nevinné hovádko k ukrutné smrti určené. I což nejpotřebnějšího při tom bylo, že i
mnohé matky své neviňátka před hospodu neb před palírnu
přinesly aneb dospělejší děti za ruku vedly. Ó matky, matky!
Kde jest vaše srdce, vaše víra? Tu se najedenkrát celý tábor hodovníků z hospody vyvalil, muzika hlučela, a beran se položil a
přivázal na lavici. Podroušený, či poloožralý stárek chodil s nástrojem smrtelným okolo berana, sem a tam smutně se ohlížejícího. Pilo se na rekovo zdraví, muzika řinčela a s prvním i druhým seknutím beranova hlava ještě na zemi neležela. Tu se
strhl smích, a zdálo se, že všichni přítomní srdce doma zapoměli. Není to trýzniti hovádko, není to tupost a hloupost takou

V neděli 16. listopadu po tříměsíční opravě znovu zahrály varhany v rymickém kostele. Opraveny byly nákladem
370 tisíc korun a rekonstrukce tohoto nástroje se ujal pan Jaroslav Stavinoha z Valašské Bystřice. Elektroinstalaci obnovil pan
Jan Potůček z Rackové.
Obnovenému nástroji požehnal holešovský děkan P.
Jerzy Walczak, v kostele zaplněném hosty, zástupci obecního
úřadu (starosta ing. Martin Bartík, místostarosta Tomáš Odložilík), farníky i občany obou obcí.

Na varhany hrála Jana Cápíková, doprovázejíc rymickou scholu s jejím slavnostním programem. Slavnost pokračovala na rymické faře zábavou až do večerních hodin. Tak jako
před více než 50 lety při pořízení i nyní se oprava varhan uhradila z příspěvku farníků. Oproti tehdejší době je však třeba poděkovat i obecnímu zastupitelstvu, které se rozhodlo přispět
částkou 50 tisíc korun. Všem, kteří přispěli jakoukoliv částkou,
jak jim jejich možnosti dovolovaly, mnohokrát děkujeme.
za farní radu František Kukla
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Zpráva o činnosti školy
Vážení občané Rymic,
chtěla bych Vás po delší době opět informovat o činnosti školy v Rymicích. V letošním
školním roce navštěvuje mateřskou školu 28 dětí a 34 žáků základní školu. Jedna žákyně se vzdělává současně ve druhé třídě naší a také v italské základní škole. Ve škole pracujeme ve stejném
složení jako vloni, ale v práci ve školní družině nám pomáhá paní učitelka Jana Darebníková,
která v loňském roce byla na zástupu v naší MŠ. Na začátku prázdnin jsme také přivítali paní učitelku Lenku Plškovou, která se vrátila z tříleté mateřské dovolené.

Beseda s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou

Od začátku školního roku jsme uspořádali již několik akcí, z nichž nejzajímavější určitě byly:
 Štafetový běh Rymicemi
 Den zdraví – olympiáda pro děti z MŠ
 Recitace na vítání občánků
 Rej strašidýlek – spolupráce s HZS
 Organizace pracovního setkání ředitelů malotříd Pracovní dílny – vánoční tématika
ních škol, zástupců poradenských zařízení a České
 Den Ekoškol – projekt „Voda“
školní inspekce
 Účast při akci ke vzniku první republiky
 Natáčení do Toulavé kamery – spolupráce s Mu Beseda s olympioničkou Šárkou Kašpárkovou na
zeem Kroměřížska
2. ZŠ Holešov
 Beseda s Policií ČR
 Den otevřených dveří v MŠ
Opět blíží nejkrásnější svátky v roce, připravujeme již nyní vystoupení pro seniory v Količíně a také besídku pro
rodiče a přátele naší školy. Máme radost, že vánoční besídka bude letos opět v prostorách tvrze, kde také uspořádáme výstavu vánočních ozdob a prací dětí, žáků i dospělých našeho zařízení. A pokud se vše podaří, součástí výstavy bude i výstava betlémů z rodin rymických občanů. V rámci Florie Kroměříž vystavíme opět vánoční stromek
ozdobený výrobky našich dětí.
A protože nejdůležitější činností školy je vzdělávání, o výsledcích práce žáků za I. čtvrtletí budeme jejich rodiče
informovat na informačních schůzkách, které budeme pořádat ve čtvrtek 25.11. od 15:00 hod. Také chci upozornit
rodiče, kteří budou zapisovat své děti do předškolního vzdělávání a základního vzdělávání, že termín zápisu je úterý
28.1.2014 od 15:00 hod. v místnostech základní školy.
Jelikož se kvapem blíží konec kalendářního roku, chtěla bych popřát všem obyvatelům Rymic, aby ten nový byl
stejně nebo i více úspěšný než ten letošní, aby byl plný pohody a štěstí ve Vašich rodinách.
Mgr. Hana Pátková, ředitelka školy
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Rymická Tvrz
V druhé polovině roku se mimo svatby
slečny. Martiny Železné s panem. Pavlem Zakopalem
(28. června) uskutečnily i další dva významné kulturní
zážitky.
Posezení u vína a cimbálu (12.září), jenž původně
bylo plánováno v Hejnici u doškových chalup, ale kvůli
vydatnému dešti v předchozích dnech přesunuto do
1. patra rymické tvrze. Neplánovaně si tak mohli jindy
málo přístupné patro tvrze s dřevěným malovaným
stropem prohlédnout i občané, kteří by jinak naši tvrz asi nenavštívili. K poslechu, k vínu i burčáku, konzumaci vepřových specialit
a v pozdějších večerních hodinách i k tanci hrála cimbálová muzika Bukovinka.

Druhým, tentokrát společným počinem Muzea Kroměřížska a rymické školy, byly „Vánoce na tvrzi v Rymicích“ v pátek
5. a v sobotu 6 prosince. Mikuláš s dvěma čerty a pouze jedním andělem se zde zastavili v sobotu dopoledne. K vidění zde byl
velký vyřezávaný betlém upravený tzv. „kredencovou barvou“, výstava betlémů menších, rozsáhlá výstava vánočních ozdob, práce dětí, žáků i dospělých
rymické školy, ukázky tradičního
zdobení perníku. Návštěvníci při
vstupu dostali malý dárek v podobě velké mandarínky. Pravděpodobně náhodně a krátce zde
vystoupila část dívčího pěveckého souboru Jaderničky s ukázkou svého repertoáru. (V loňském roce jsme jej mohli slyšet a
vidět na vánočním koncertě v rymickém kostele, či na televizi
NOE 11. prosince t. r.)
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Myslivecký spolek Rymice.

Svatohubertská mše se letos uskutečnila v neděli 11. listopadu, zájem byl i tentokrát velký. Po tradičním průvodu od zámku, kolem náměstí E. Beneše k holešovskému kostelu, kde účastníky přivítal holešovský děkan P. Jerzy Walczak. Během řazení průvodu i po mši bylo účastníkům nabízen čaj, svařené víno i koláče.
Po slavnostní mši svaté se účastníci již samostatně přesunuli na policejní internát
k slavnostnímu guláši. Naše sdružení jako dar již tradičně předalo zajíce. V sobotu
6. prosince se uskutečnil hon na drobnou zvěř, bylo uloveno 32 zajíců, 4 bažanti,
1 bažantí slepice. Při předcházejícím honu jsme ulovili 15 bažantů. Sdružení plánuje na začátku příštího roku vypustit do honitby
12 zajíců za účelem ozdravení chovu. Cena 1 zajíce je dva tisíce korun. Na tomto projektu se bude finančně podílet i Honební
výbor. Sdružení v této době obhospodařuje v honitbě již 6 zásobníků na krmiva a během letošního roku přibyl i nový 3-místný
posed. Koncem měsíce února hodláme uvařit guláš pro členy honebního společenstva.

Košt slivovice, obecní
zabijačka.
Výběr byl letos prováděn ze 14 dodaných
vzorků sedmičlennou komisí zcela anonymně mimo bistro ve zkušebním stanu. Složení komise: Bakalík Josef, Barot František,
Horák Evžen, Onderka Roman, Tabarka Martin, Vrubel Lubomír ml., sl. Sylva Štenclová.
Nejlépe uspěl se „svou“ slivovicí pan Jan Bartalský (vzorek č.7) získal 27 bodů z 35 možných. Z hlediska objektivity je třeba uvést, že
pan Bartalský byl toliko majitelem tohoto destilátu, pěstitelem byla paní Janošová. 2. místo a 26 bodů získaly vzorky dva, paní
Ivony Bartíkové a slečny Soňi Janalíkové, na třetím oceňovaném místě skončil pan Antonín Fuksa s 24-bodovým ziskem. Zde je
potřeba připomenout, že slivovice pana Antonína Fuksy, i v minulých ročnících obsazovala čelná místa o soutěže. Rozdíly mezi
nejlepšími jsou opravdu těsné, jeden či dva body. Obecní slivovice skončila s pouhými 13 body na konci tabulky. Je znát, že osobní
přístup hraje v kvalitě velice důležitou roli. K poslechu hrála cimbálová muzika, původně zamýšlené posezení pod postavenými
stany, muselo být ale přestěhováno kvůli mrazivému větru do bistra. K jídlu pro všechny návštěvníky byly připraveny zabijačkové
speciality – ovar, jitrnice,
tlačenka, škvarky atd. Prase
bylo letos poněkud větší,
takže se na všechny zájemce v neděli dopoledne
dostalo. Obecní úřad chce
poděkovat všem, kteří na
této mrazivé zabijačce pomáhali.
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Vážení občané a sportovní fanoušci rymického fotbalu.
Blíží se konec roku 2014 a já bych rád na poslední chvíli chtěl poděkovat všem rodičům a hráčům našich starších žáků,
kteří se v letošním roce podíleli na úspěších v sezoně 2014 - 2015. Pro bližší upřesnění, naši starší žáci v roce 2014 odehráli 9
mistrovských utkání, kde získali celkem 18 bodů a dosáhli na třetí místo ve skupině. Myslím si, že to je docela velký úspěch našich dětí, které se podílely na tomto výsledku. Tím bych chtěl všem poděkovat za podporu. Rád bych popřál vám všem vše nejlepší v novém roce 2015. Hodně štěstí, zdraví a sportovních úspěchů.
Tomáš Odložilík

Beseda s důchodci

Setkání muzikantů 2014
Letos 6. července jsme pořádali jubilejní 10.ročník, na
kterém vystoupily kapely Gloria, Dambořanka, Dúbravanka a
Moravanka. Počasí nám přálo, nepršelo ani nebylo příliš velké
horko. Vyvrcholením odpoledne bylo losování tradičně bohaté
tomboly. Tímto bychom chtěli ještě jednou poděkovat všem
našim sponzorům.
Příští ročník proběhne v neděli 5. července 2015, prozatím máme přislíbenou účast od kapely Túfaranka.

Uskutečnila se 25. července 2014. Za krásného letního počasí
k tanci i poslechu hrála mladá začínající kapela Vážaňanka. Z pozvaných 140 seniorů pozvání přijalo 70.

V neděli 28. prosince 2014 bude možné si prohlédnout
jesličky v rymické kostele sv. Bartoloměje a to v době
od 14. do 16 hodin. Jste všichni srdečně zváni.
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Adventní koncert
v neděli 21. prosince mohli občané z Rymic i z přilehlých obcí navštívit adventní koncert v rymickém kostele. V přibližně v 90 minut trvajícím pořadu mohli návštěvníci zažít adventní i vánoční náladu v podání rymické scholy a především
žáků hudebních oddělení školy pod vedením paní učitelky Zimmermanové.

Hasičské cvičení
V pondělí 24. 11. 2014 „hořelo v plynové kotelně
školy“. Požár zpozorovala a ohlásila na telefonní číslo 150 paní
školnice Věra Malošíková. Následně byla škola evakuována,
všichni žáci v pořádku opustili školu a z nedalekého chodníku
pozorovali zásah hasičů. Velitelem cvičného zásahu byl pan David Odložilík. Zásahu se zúčastnily 4 jednotky včetně naší rymické.

Povolební názor

Výhra v soutěži o keramickou popelnici
Naše obec po čtvrté zvítězila v soutěži pro města a
obce Zlínského kraje ve třídění odpadů v kategorii – obce nad
500 obyvatel. Získala tedy čtvrtou keramickou popelnici v řadě
a také šek na 30 tisíc korun od společnosti EKOKOM.

Na druhé straně této tiskoviny se můžete dočíst o volbách a volební účasti do obecního zastupitelstva. Účast občanů
je po léta přibližně stejná, vyšší než průměr v podobně početných obcích. Když si prohlédneme zápisy z jednotlivých schůzí,
zjistíme, že účast občanů je mizivá, ve většině případů je dvakrát nižší, než počet jednajících zastupitelů. Vrcholem nezájmu
byla letošní volba starosty a místostarosty. Ačkoliv se tento jev
opakuje obvykle jednou za čtyři roky a pouze vyjímečně dříve.
Volbu 9-ti členného zastupitelstva sledovali pouze čtyři hosté.
Období před samotnými volbami bylo také svým způsobem zajímavé. V předchozích letech se strany a hnutí před
volbami jednak chlubily svými výsledky a pak oznamovaly svým
případným voličům, co budou preferovat do budoucna. Tentokrát se o tom kdo kandiduje, dozvěděli občané teprve z volebních lístků doručených do schránek. Někteří ani veřejně nepřiznali, že kandidují. O vizi strany nebo hnutí do budoucna, se volič nedozvěděl vůbec nic. O přízeň voličů se letos v Rymicích
nikterak neusilovalo.
Samozřejmě lze vycházet z předpokladu, že lidé jsou
spokojeni, s tím co se vybudovalo a věří svým zastupitelům. Nemají potřebu něco měnit a tedy se i účastnit projednávání. A
svůj názor vyjádří pouze ve volbách. Otázkou je, jestliže se
téměř nediskutuje, jak zjistit které projekty upřednostnit, které
naopak upozadit. Pokud se o tomto rozhodování dozvíme včas.
Tady si myslím, že by se rozdíly v názorech našly. U minulého
obsazení zastupitelstva se dokážu ztotožnit s názorem „dělali
jste to dobře buďte tam i dál“. Přesto mi chybí před volbami
vyjádření „v čem chceme pokračovat, co budeme chtít nově
udělat“. Myslím si, samotní zastupitelé by měli aktivně vyhledávat názory občanů a nespoléhat se na volby a účast či neúčast na veřejných zasedáních zastupitelstva.

Veteránem nejen Kroměřížskem
7. ročník setkání historických vozidel zavítal 2.8.2014 i do Hejnice, kde měli soutěžící připraveno malé občerstvení.

František Kukla
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Z jednání obecního úřadu
(usnesení obecního úřadu) za dobu od října 2013 do
listopadu 2014)





























Usnesení č. 9/2013 ze dne 11. října 2013
Zrušilo:

bod j) usnesení č. 8/2013 o koupi pozemku p.č. 585/1 zahrada v k.ú Rymice od paní Blaženy Markové, bytem Martinice, o výměře 1888 m2 za částku 151.000,Kč ze dne 30.8.2013 .
Schválilo:
ověřovatele zápisu Romana Plška a Josefa Juráška.
členy návrhové komise: Josefa Bakalíka a Miroslava Kuželu.
program zasedání zastupitelstva.
Smlouvy o výpůjčce tělocvičny v budově školy pro potřeby cvičení a výuky hudební nauky pro tyto osoby: Petra Dočkalová,
Jana Horáková, Hana Krajcarová, Marcela Zimmermannová a
SZUŠ D-Muzic Kroměříž s dobou trvání do 30.6.2013.
podání žádosti o dotaci na Operační program životního prostředí, oblast podpory 6.3, na akci „Obnova krajinných struktur na k. ú. Rymice“.
zpracovatele žádosti a výběrového řízení pro podání žádosti o
dotaci z OPŽP na akci „Obnova krajinných struktur na k. ú. Rymice“ firmu Regionální rozvojová agentura Východní Moravy.
koupi pozemku p.č. 585/1 zahrada v k.ú Rymice od paní Blaženy Markové, bytem Martinice, o výměře 1888 m2 za částku
188.800,- Kč.
nájemní smlouvu na část pozemku o výměře 36 m2 p.č. 245/5
v k.ú Rymice, na kterém je obecní chodník, za částku 600Kč
ročně s platností do 31.12.2019.
příspěvek ve výši 10.000,- Kč na nákup materiálu od firmy
Zemstav Morava Kroměříž na předláždění startovní dráhy za
hasičskou zbrojnicí pro SDH Rymice.
podání žádosti o dotaci na Operační program životního prostředí, oblast podpory 6.3, na akci „Řešení biologicky rozložitelného odpadu v obci Rymice“ a zároveň pověřilo starostu
obce Ing. Martina Bartíka jednáním se SFŽP v rámci uvedené
dotace z OPŽP.
Smlouvu o právu provést stavbu a zároveň také Veřejnoprávní smlouvu o změně využití území na pozemku p.č. 172
v k.ú Třebětice s firmou Skanska a. s.
pořízení pasportu veřejného osvětlení v Rymicích firmou Eltodo-citelum, s.r.o.
Smlouvu o dílo č. 49/2013s firmou Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. na částku 259 592,- Kč na sanaci pláně při rekonstrukci chodníku ke škole.
Smlouvu o dílo č. 50/2013s firmou Správa a údržba silnic Kroměřížska s.r.o. na částku 220 515,- Kč na sanaci pláně při
stavbě komunikace U hřiště.




















Usnesení č. 10/2013 ze dne 16. října 2013
Schválilo:
ověřovatele zápisu Romana Plška a Josefa Juráška.
členy návrhové komise: Josefa Bakalíka a Ing. Svatopluka Procházku.
program zasedání zastupitelstva.
„Smlouvu o zřízení věcného břemene č. DD/STL plynovod a
plynovodní přípojka pro RD Rymice/3-3/2013“ mezi smluvními
stranami Obcí Rymice a RWE GasNet, s.r.o. na pozemku p.č.
757/1 za jednorázovou úhradu 500,- Kč.
pana Jana Pospíšila a PhD. Františka Kulhavého jako přísedící
soudce Okresního soudu v Kroměříži na příští 4 roky.
rozpočtové opatření č. 4/2013.
rozpočtové provizorium pro hospodaření Obce Rymice v roce
2014 do doby schválení řádného rozpočtu.
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Dodatek č. 2 smlouvy o půjčce Okresní organizaci Českého
svazu včelařů Kroměříž, jímž se mění datum splatnosti na
31.12.2013.
vyhrazení 2 parkovacích míst u domu č.p. 50 za úhradu jednorázového příspěvku na vybudování ve výši 20.000 Kč panu Milanovi Hausknechtovi bytem Rymice 87.
příspěvek 3.840,- Kč nájemkyni Bistra Rymice, slečně Soni
Janalíkové, na uhrazení poplatku OSA za používání televize
v obecním bistru.
Mandátní smlouvu s Regionální rozvojovou agenturou Východní Moravy na vypracování žádosti o dotaci z OPŽP a výběrového řízení na pořízení kompostérů „ Nakládání s biologicky rozložitelným odpadem v obci Rymice“ na částku 84
700,- Kč.
zařazení správního území obce Rymice do území působnosti
ISÚ MAS – Partnerství Moštěnka o.p.s. na období 2014 –
2020. Zařazením do územní působnosti ISÚ obci nevznikají
žádné závazky vůči MAS.
u své zřizované příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rymice, okres Kroměříž přechod z vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu na vedení účetnictví v plném
rozsahu s platností od 1.1.2014.
Usnesení č. 1/2014 ze dne 17. ledna 2014
Schválilo:
jako ověřovatele zápisu Romana Plška a Josefa Juráška.
členy návrhové komise: Josefa Bakalíka a Ing. Svatopluka Procházku.
program zasedání zastupitelstva.
Rozpočet Obce Rymice na rok 2014 jako vyrovnaný s celkovými příjmy a výdaji 12.630.000,-Kč. Rozpočet byl schválen na
úrovni jednotlivých kapitol a to tak, aby v rámci těchto kapitol
bylo možno provádět přesuny částek jednotlivých položek bez
nutnosti schvalování v zastupitelstvu obce, pouze se souhlasem starosty.
účast v elektronické dražbě pozemku p. č. 150 zahrada v k. ú.
Rymice dne 19.2.2014.
bezúplatnou Směnnou smlouvu mezi Obcí Rymice a firmou
Ekodrill s.r.o na nově vzniklé pozemky v k.ú. Rymice dle geometrického plánu č. 618 – 2/2014: p. č. 1/4 a 3/8 o výměře
430 m2 ve vlastnictví Obce Rymice za pozemky p.č. 94/7, 94/8
a 94/9 o výměře 431 m2 ve vlastnictví firmy Ekodrill Zlín.
Rozpočtové opatření č. 5/2013.
Usnesení č. 2/2014 ze dne 7.března 2014
Zrušilo:
usnesení ze dne 30. 8.2013 o koupi parcely p.č. 718/3v k.ú.
Rymice o výměře 58 m2 od pana Radomíra Slováčka za cenu
100 Kč/m2.
Schválilo:
jako ověřovatele zápisu Vlastimila Kolaříka a Josefa Juráška.
členy návrhové komise: Josefa Bakalíka a Ing. Svatopluka Procházku.
program zasedání zastupitelstva.
Smlouvy o připojení k distribuční soustavě z napěťové hladiny
nízkého napětí č. 12083672 s firmou EON Distribuce a.s.
účetní závěrku příspěvkové organizace Základní škola a Mateřská škola Rymice za rok 2013 s kladným výsledkem hospodaření ve výši 54.383,45 Kč. Zároveň schválilo převod části výsledku hospodaření ve výši 24.383,45 Kč do rezervního fondu
a převod části výsledku hospodaření ve výši 30.000 Kč do
fondu odměn.
koupi 58 m2 pozemku p.č. 718/3 v k.ú. Rymice od pana Radomíra Slováčka za cenu 250 Kč/m2.
podání žádosti o dotaci z OPŽP na pořízení zametacího komunálního stroje.

Rymický zpravodaj

pravidla dotačního titulu DT1 Obce Rymice na opravu vjezdů
rymických RD.

bezúročnou zápůjčku SDH Rymice ve výši 121.720 Kč se splatností do 31.12.2014 k zafinancování přidělené dotace „Podpoříme hasičský sport v Rymicích“ z MAS Partnerství Moštěnka
na nákup vybavení.

příspěvek 5.000 Kč Tomáši Odložilíkovi na nákup dresů pro rymické amatérské hokejisty.

příspěvek 2.000 Kč Spolku přátel hradu Lukova.

prodejní cenu pozemků určených na výstavbu RD na parcelách
p.č. 53 a 852 v k.ú Rymice ve výši 600 Kč/m2.

kupní cenu lesního pozemku p. č. 660 k.ú. Rymice o rozloze
1758 m2 ve výši 20 Kč/m2.
Neschválilo:

nabídku Centra dopravního výzkumu Brno na zpracování dokumentace pro vydání územního rozhodnutí na výstavbu zpomalovacího ostrůvku na silnici II/490 před obcí ze směru od
Kostelce u Holešova za částku 94.138,- Kč





































Usnesení č. 2/2014 ze dne 28.dubna 2014
Schválilo:
ověřovatele zápisu Vlastimila Kolaříka a Josefa Juráška.
členy návrhové komise: Josefa Bakalíka a Milana Hausknechta.
program zasedání zastupitelstva.
„Smlouvu o zřízení věcného břemene č. DD/Plynovod Holešov
– Míškovice/19-28/2014/VB“ mezi Obcí Rymice a společností
RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem týkající se pozemku p. č.
477/4 v k.ú. Třebětice v místní části Alexovice.
záměr prodeje části pozemku p.č. 703/1 v k.ú. Rymice.
Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů
č. OS201420002673 mezi Obcí Rymice a firmou EKO-KOM, a.s.
Praha 4.
získání a převod nabízeného pozemku p. č. 718/10 – ostatní
plocha, ostatní komunikace o výměře 3 m2 zapsaného na LV č.
6000 v k.ú. Rymice od Úřadu pro zastupování státu ve věcech
majetkových do vlastnictví Obce Rymice za účelem využití jako
místní komunikace – chodník ke škole.
prodloužení nájemní smlouvy na pronájem Bistra Rymice paní
Soni Janalíkové do 31.5. 2015 a to formou dodatku ke
smlouvě č.1.
Dodatek č. 1 ke „Smlouvě kupní a o zřízení předkupního
práva“ ze dne 28.6.2010 mezi Obcí Rymice a Ing. Pavlem Plhalem kterým se mění lhůta pro zápis stavby RD do katastru nemovitostí ze 4 na 6 let, tzn. do 28.6.2016.
Smlouvu o nájmu nebytových prostor uzavřenou mezi Obcí
Rymice a Sborem dobrovolných hasičů Rymice na užívání hasičárny č.p. 173 a přilehlých pozemků s platností do 31.12.2019.
jako zpracovatele žádosti o dotaci z OPŽP „Snižujeme prašnost
v obci Rymice“ RNDr. Romana Kašpara.
Usnesení č. 4/2014 ze dne 11. června 2014
Schválilo:
ověřovatele zápisu pana Romana Plška a Ing. Procházku.
členy návrhové komise: pana Miroslava Kuželu a pana Milana
Hausknechta.
program zasedání zastupitelstva.
Závěrečný účet Obce Rymice za rok 2013 bez výhrad.
Účetní závěrku Obce Rymice za rok 2013.
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 703/14 v k.ú. Rymice
orná půda o výměře 318 m2 Anně a Františkovi Marvanovým,
bytem Rymice 216, za cenu 40 Kč/m2.
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 703/15 v k.ú. Rymice
orná půda o výměře 362 m2 panu Milanu Matyášovi, bytem
Novosady 1359 Holešov, za cenu 40 Kč/m2.
kupní smlouvu na prodej pozemku p.č. 703/16 v k.ú. Rymice
orná půda o výměře 374 m2 Veronice a Rostislavu Kuklovým,
bytem Višňovce 834 Hulín, za cenu 40 Kč/m2.










Usnesení č. 5/2014 ze dne 24. července 2014
Schválilo:
ověřovatele zápisu pana Milana Hausknechta a Ing. Procházku.
členy návrhové komise: pana Romana Plška a pana Vlastimila
Kolaříka.
program zasedání zastupitelstva.
žádost o zápis změny v rejstříku škol a školských zařízení spočívající v navýšení stávající kapacity základní školy ze 40 na 45
žáků z důvodu zvýšeného počet žadatelů o vzdělávání v naší
malotřídní základní škole a dále žádost o výmaz oboru 79-01C/001.
prodloužení termínu podmínky kolaudace stavby pana Davida
Mašlaně na pozemku p.č. 703/12 v k.ú. Rymice, vyplývající z
kupní smlouvy uzavřené dne 17.8.2010, do data 17.8.2016.
na základě doporučení výběrové komise, realizační firmu pro
stavbu „Komunikace od tvrze k parkovišti“ a to společnost ALPINE Bau CZ a.s. s cenou 1 602 243 Kč včetně DPH.
příspěvek 30 000 Kč pro amatérský hokejový sportovní oddíl
HC Rymice zastoupený Martinem Odložilíkem, bytem Rymice
124.
Neschválilo:
pořízení leteckého snímku od společnosti JAS AIR CZ.

Zápis z jednání kontrolního výboru obce 2/2013 28. srpna
2013
Přítomni : Kolařík Vlastimil, Bakalík Josef, Plšek Roman
Hosté : ing. Bartík Martin – starosta obce
Program : Kontrola zasedání a závěry.
Zasedání 22/2013 – 24.4.2013
 navýšení příspěvku na činnost ZŠ a MŠ pro 2013 - schváleno

rozpočtové opatření č. 1/2013 – navýšení výdajů o 65 000 Kč schváleno

smlouva na demolici č. p. 32 - schváleno
dodatek č. 1 smlouvy o pronájmu pozemků s Agrovou Prusinovice - schváleno
Zasedání 23/2013 – 31.5.2013

smlouva na pronájem bistra – schváleno

rekonstrukce veřejného chodníku před RD č. p. 125 na soukromém pozemku - schváleno
Zasedání 24/ 2013 – 26.6.2013

závěrečný účet obce Rymice za rok 2012 - schváleno

smlouva o zřízení vecného břemene EKO – JMP /Rymice/ P
1159/11/13-B s firmou JMP Net. s.r.o. Brno - schváleno

nájem hrobových míst na Rymickém hřbitově - schváleno
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2/2014
rozúčtování nákladů na vypracování geometrického plánu č.
624-44/2014 vyhotoveného holešovským zeměměřičem Ing.
Danielem Sobotou všem kupcům p. č. 703/14, 703/15, 703/16
a to poměrným dílem dle prodávaných m2.
novelizaci stanov Svazku pro hospodaření s odpady Bystřice
pod Hostýnem.
Závěrečný účet za rok 2013 Svazku obcí pro hospodaření s odpady.
zápis v obecní kronice za rok 2013.
rozpočtové opatření č. 1/2014.
Neschválilo:
schválilo nákup pozemku p. č. 519 v k.ú. Rymice orná půda o
výměře 5957 m2 za cenu 100 Kč/m2.

Zasedání 25/2013 – 8.7.2013
vítězná firma na realizaci akce „Rekonstrukce chodníku, veřejného osvětlení a zeleně“ k autobusové zastávce v Rymicích –
2. část – schválena smlouva o dílo na realizaci výše uvedené
akce s firmou Zemstav Morava s.r.o. za 522 255 Kč – schváleno . Za správnost zápisu Kontrolního výboru: Kolařík Vlastimil, Bakalík Josef, Plšek Roman. V Rymicích 28. 8 . 2013

Rymický zpravodaj































Usnesení č. 6/2014 ze dne 19. září 2014
Schválilo:
ověřovatele zápisu pana Romana Plška a Ing. Procházku.
členy návrhové komise: pana Josefa Bakalíka a pana Vlastimila
Kolaříka.
program zasedání zastupitelstva.
jako dodavatele zametacího traktoru v rámci akce „Snižujeme
prašnost v obci Rymice“ za částku 1 277 155 Kč firmu Zálesí
a.s. z Luhačovic. Zároveň schválilo smlouvu o dílo s touto firmou.
jako dodavatele výsadby zeleně v rámci dotace „Obnova krajinných struktur na k.ú. Rymice“ společnost Beatrice Mádrová,
Realizace a údržba zeleně, z Lipníka nad Bečvou, za částku 1
060 361 Kč. Zároveň schválilo smlouvu o dílo s touto firmou.
v rámci dotační akce „Řešení biologicky rozložitelného odpadu v obci Rymice“ na dodávku kompostérů, hákových kontejnerů a drtiče větví nejnižší cenovou nabídku ve výši 1 040
600 Kč od společnosti ELKOPLAST CZ, s.r.o. ze Zlína. Zároveň
schválilo smlouvu o dílo s touto firmou.
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene č.
1030019914/001 investora E.ON Distribuce, a.s. České Budějovice na uložení plynové přípojky k novostavbě RD manželů
Janečkových do pozemku p.č. 764/1 k.ú. Rymice.
zveřejnění záměru na odprodej pozemku p. č. 718/5 v k.ú. Rymice.
Smlouvy o výpůjčce budovy školy pro potřeby výuky hudební
výchovy a cvičení občanů s: paní Petrou Dočkalovou, paní Janou Horákovou, paní Marcelou Zimmermanovou, SDH Rymice, Soukromou základní uměleckou školou D-MUSIC s.r.o.
finanční příspěvek ve výši 50 000 Kč na opravu varhan v rymickém kostele Římskokatolické farnosti Rymice.
vypovědět nájemní smlouvu se Zemědělským družstvem Roštění na pozemek p.č. 733 v k.ú. Rymice kvůli výsadbě v rámci
projektu Obnova krajinných struktur na kú. Rymice.







2/2014
stanovilo odměnu za výkon funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 460 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne přijetí tohoto usnesení a v případě náhradníka
ode dne prvního zasedání zastupitelstva, jehož se zúčastnil.
Zastupitelstvo obce Rymice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce
místostarosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve
výši 5 500Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce místostarosty.
Zastupitelstvo obce Rymice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce
člena zastupitelstva a zároveň předsedy výboru zastupitelstva
ve výši 1444 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy výboru.
Zastupitelstvo obce Rymice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2
písm. n) zákona o obcích stanovilo odměnu za výkon funkce
člena zastupitelstva a zároveň člena výboru zastupitelstva ve
výši 1150 Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode dne
zvolení do funkce předsedy výboru.

Zprávy z obecního úřadu




Souhrn přijatých usnesení č.1/2014 ze zasedání dne
3.11.2014:
Zastupitelstvo obce Rymice určilo ověřovateli zápisu Romana
Plška a Milana Hausknechta a zapisovatelem Ing. Martina Bartíka.
Zastupitelstvo obce Rymice schválilo program ustavujícího zasedání.
Zastupitelstvo obce Rymice schválilo zvolení jednoho místostarosty.
Zastupitelstvo obce Rymice v souladu s § 84 odst. 2 písm. k)
zákona o obcích určilo, že pro výkon funkce starosty obce
bude člen zastupitelstva dlouhodobě uvolněn.
Zastupitelstvo obce Rymice schválilo veřejný způsob volby starosty a místostarosty.
Zastupitelstvo obce Rymice zvolilo starostou obce Rymice Ing.
Martina Bartíka, nar. 9.9.1972, bytem Rymice 11.
Zastupitelstvo obce Rymice zvolilo místostarostou pana Tomáše Odložilíka, nar. 25.2.1977, bytem Rymice 94.
Zastupitelstvo obce Rymice zřídilo finanční výbor a kontrolní
výbor. Oba výbory budou tříčlenné.
Zastupitelstvo obce Rymice zvolilo předsedou finančního výboru Ing. Svatopluka Procházku.
Zastupitelstvo obce Rymice zvolilo předsedou kontrolního výboru Martina Tabarku.
Zastupitelstvo obce Rymice zvolilo členy finančního výboru
pana Josefa Juráška a pana Milana Hausknechta.
Zastupitelstvo obce Rymice zvolilo členy kontrolního výboru
pana Romana Plška a pana Josefa Bakalíka.Zastupitelstvo obce
mice v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona o obcích



pořízen nový traktor, zametací zařízení a čelní nakladač.
Pořízen z operačního programu životní prostředí, za
částku 1.270.155,- Kč, dotace od státu a EU 1.065.462,Kč, traktor dodala firma Zálesí Luhačovice, značka traktoru ZETOR Major 80
z operačního programu ŽP bylo zakoupeno 70 kompostérů 2000 l a 70 kompostérů 1050 litrů, 3 plechové kontejnery o objemu 10m3 od firmy Elkoplast Zlín v ceně
1 040 600 Kč, dotace činila od státu a EU činila 928.736
Kč. zakoupen štěpkovač větví značky Piraňa od firmy
Bystroň
komunikace pod Tvrzí provedla firma ALPINE Bau Cz.
a.s., cena díla 1.602.243,- Kč, Zlínský kraj přispěl dotací
ve výši 570 tisíc korun.


Připomínáme, že Vaše názory, dotazy, připomínky či kritiku otiskneme celé bez
úprav, rozhodnutím zastupitelstva je rozsah příspěvku omezen (1občan=1strana A4), postačí, když nám je dáte písemně se svým čitelným podpisem. Vydává obecní úřad v Rymicích. E-mailová adresa: rymice@volny.cz
Uzávěrka čísla 23. 12. 2014, nákladem obecního úřadu v počtu asi 210 výtisků.
Tato tiskovina neprošla jazykovou či jinou úpravou ☺.
#Mgr. František Kukla
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