Zastupitelstvo obce Vrdy
Zápis z jednání konaného dne 18. 9. 2014 v 18.00 hodin na Obecním úřadu ve Vrdech

1. Zahájení.
Starosta obce Ing. Josef Herout přivítal přítomné na posledním zasedání ZO v tomto volebním
období a konstatoval, že dnešní jednání bylo řádně svoláno a vyhlášeno. Přítomno bylo 12 členů
zastupitelstva obce, omluven Ing. Jelínek, pí Wittvarová, neomluven p. Kováč (viz prezenční listina),
ZO je usnášeníschopné.
Podklady pro jednání obdrželi členové ZO v elektronické podobě.
Ze zasedání bude pořízen zvukový záznam, který bude archivován a bude součástí zápisu
na webových stránkách obce.
Předložen návrh na jmenování nových ověřovatelů zápisu: p. Josef Veselý, Mgr. Franc
Usnesení č. 41/2014
Zastupitelstvo obce určuje ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce pana p. Josefa
Veselého, Mgr. France
Hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.
Volba návrhové komise ve složení: -předseda Mgr. Jiří Stýblo
-členové Ing. Miloš Mlynka, p. Antonín Šindelář
Usnesení č. 42/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení:
předseda –Mgr. Jiří Stýblo
členové – Ing. Miloš Mlynka, p. Antonín Šindelář
Hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.
Zpráva ověřovatelů zápisu ze dne 25. 8. 2014: p. Duben, Mgr. Francová - zápis souhlasí
Starosta Ing. Herout vyzval před schválením programu jednání ZO k předložení návrhů a námitek –
bez připomínek.
Hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.

Program:
1. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu – jmenování nových ověřovatelů zápisu, volba
návrhové komise
2. Dotace z ROP Střední Čechy – projekt Kulturní dům Vrdy.
Diskuse, usnesení.
3. Informace starosty obce.

Diskuse, usnesení.
4. Diskuse pro veřejnost.
5. Závěr.

Usnesení č. 43/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje program jednání dle předloženého návrhu.
Hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.
2. Dotace z ROP Střední Čechy – projekt Kulturní dům Vrdy.
Diskuse, usnesení.
Starosta obce Ing. Herout odůvodnil vyjádření ROP Střední Čechy na projekt Kulturní dům Vrdy v
návaznosti na metodický pokyn 93. Obec Vrdy je na 2.místě pod čarou za plně hrazenými projekty.
Předmětem usnesení je schválení negarantované smlouvy. V případě, že nevyčerpáme žádné
finance na projekt, je kdykoli možné od smlouvy odstoupit. Starosta obce podrobně informoval o
výpočtu zbytkové finanční alokace (bezpečná část alokace a tzv. nejistá část alokace), do kterého
vstupuje dosud nezaúčtovaná PCO v Souhrnných žádostech o platbu, která je přepočtena kurzem
27,00 Kč za 1 EURO (finanční prostředky pro danou výzvu můžou, ale také nemusí být k dispozici z
důvodu pohybu kurzu CZK/EURO a dalších okolností realizace již schválených projektů).
Přesun financí mezi prioritními osami dnes neexistuje (ve 3. prioritní ose jsou od r. 2007
nevyčerpané finanční prostředky) – možná bude změněno.
V budoucím období jsou plánovány níže uvedené osy v přidělování dotací z ROP:
1. infrastruktura (1,6 mil. EUR)
2. sociální služby, školství, úspory energií (1,8 EUR)
3. dobrá správa území
4. komunitní vedení místního rozvoje – místní akční skupiny (0,6 mil. EUR společně se 3.skupinou).
V příštím období se takové volnočasové aktivity velmi pravděpodobně podporovat nebudou.
Šance pro získání dotace je přesto nezanedbatelná.
Diskuse: p. Duben, p. Šindelář, MUDr. Rada, Ing. Mlynka, Mgr. Franc – viz. zvukový záznam
Usnesení č. 44/2014
Zastupitelstvo obce schvaluje přijetí dotace z ROP Střední Čechy na projekt
“Kulturní dům Vrdy“, reg. č. CZ.1.15/3.3.00/83.01922 a schvaluje uzavření smlouvy na tento
projekt, aniž by byla garantována výše dotace s tím, že pokud by došlo k uzavření negarantované
smlouvy, je obec povinna realizovat projekt dle smlouvy a pravidel ROP Středních Čechy s tím, že
žádosti o platbu budou proplaceny ve chvíli, kdy v dané oblasti podpory bude dostatek finančních
prostředků – viz. podmínky MP93.
Hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.

3. Informace starosty obce.
Diskuse, usnesení.
Ing. Herout, starosta obce informoval o:
a) návrhu smlouvy s p. Liborem Vraným na svoz odpadních vod z obce Zbyslav na ČOV na dobu
neurčitou není reálné - technicky není možné. Předložen návrh na 3 roky – snaha obce vyjít
poskytovateli služby vstříc. Konkrétní projekt není a je předmětem jednání s Obcí Výčapy, fa
Projektiv IV, s.r.o. Praha a pí Hrstkovou.
Diskuse: Ing. Mlynka, p. Duben, p. Šindelář - viz.zvukový záznam.
K dotazu pí Bochníčkové na neplnění usnesení ke zpracování varovného systému obce pro
obyvatelstvo v případě nenadálých událostí (všech krizových situací v obci).
Ing. Mlynka – omluvil se pí Bochníčkové s tím, že se dokumentace zpracovává (je složitější –
dopracovat subjekty, vytipovat objekty – doprojednat). Úkol předložím novému ZO.
Diskuse:
p. Bochníčková, Ing.Herout, p. Šindelář, p. Duben, Ing. Mlynka – vyjma dotazu pí Bochníčkové
vznesena kritika na nefunkční rozhlas v ul. Zbyslavská a na rekonstrukci Parku Osvobození v Dolních
Bučicích – viz. zvukový záznam
předložil ke schválení:
b) že obec bude hradit občanům trvale hlášených v Obci Vrdy Kč 25.000,-v souvislosti s jejich
umístěním do Domova důchodců v Čáslavi (Fond stáří)
předložil na vědomí:
c) dohodu s pí Annou Pavlovou, Tábor k odkoupení zemědělské stavby bez čísla popisného na poz.
p.č. st. 297/1 a 297/2 v k.ú. Vrdy za kupní cenu Kč 25.000,-, s tím, že obec uhradí daň z nabytí
nemovitých věcí (4% z kupní ceny)
Usnesení č. 45/2014
Zastupitelstvo obce na základě informací starosty obce:
a) schvaluje Smlouvu o svozu odpadních vod z obce Zbyslav na ČOV Vrdy s p. Liborem
Vraným, Bílé Podolí na dobu určitou do 31.12.2017 a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy
Hlasování: návrh byl schválen 11 hlasy, 0 hlas byl proti návrhu, 1 hlas se zdržel hlasování
b) schvaluje, že obec bude hradit občanům trvale hlášených v Obci Vrdy Kč 25.000,- v
souvislosti s jejich umístěním do Domova důchodců v Čáslavi
Hlasování: návrh byl schválen jednohlasně.
bere na vědomí
dohodu s pí Annou Pavlovou, Tábor k odkoupení zemědělské stavby bez čísla popisného na poz.
p.č. st. 297/1 a 297/2 v k.ú. Vrdy za kupní cenu Kč 25.000,-, s tím, že obec uhradí daň z nabytí
nemovitých věcí

4. Diskuse pro veřejnost.
Ing. Herout vyzval přítomné z řad veřejnosti k diskusi:
pí Bochníčková, p. Šindelář, Ing. Herout, MUDr. Rada, Mgr. Francová, p. Ferus, p. Heizer, Ing.
Mlynka, p. Kropáček ml., p. Kropáček st. - viz. zvukový záznam.

Skončeno ve 20.10 h
Zapsala: Špinarová
Datum vyhotovení zápisu: 22. 9. 2014

Ing. Herout
starosta obce

2 ověřovatelé zápisu

