Zastupitelstvo obce Vrdy
USNESENÍ 6. SCHŮZE ZASTUPITELSTVA OBCE KONANÉ DNE
19. 12. 2013
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

- kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva s tím, že jednotlivá usnesení jsou průběžně
plněna.
- na základě informací starosty obce Ing. Herouta:
g)Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje
h)objemovou studii na rekonstrukci MŠ II Vrdy
i)zakoupení autobusu KAROSA 735
j)Smlouvu o dílo mezi Obcí Vrdy, Ethanol Energy a. s. jako objednateli a Ing. arch Martinem
Jirovským, Ph.D.,MBA, Design M.A.A.T, s. r.o. Tábor jako zhotovitelem, jejímž předmětem je
vyhotovení dokumentace ve stupni studie – studie využití areálu bývalého řepníku v obci Vrdy
k) nabídku realitní kanceláře na prodej nemovitosti čp. 185 Vrdy a čp. 55 Vrdy – Lázně
l) zadání zpracování studie Stavební úpravy místní komunikace Lipová a Mládežnická
m)Projekt geologických prací hydrogeologického průzkumu Vrdy – Průzkumný hydrogeologický
vrt (vrtaná studna) VK-6 (posilující vodní zdroj skupinového vodovodu Vrdy) vypracovaný
RNDr. Milanem Hušpauerem – Geoservis, Hornická 209, Kutná Hora
n)předběžnou žádost ing. Tomáše Čapka o odkoupení obecních pozemků, které má v pronájmu
o) odkoupení nemovitosti Kulturního domu ve Vrdech - kupní smlouva podepsána dne 19.12.2013
II.

URČUJE :

Usnesení č. 62/2013 - ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce Ing. Jindřicha Jelínka a pana
Mgr. Tomáše France.

III.

SCHVALUJE :

Usnesení č. 63/2013 - návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení:
předseda – Antonín Šindelář
členové – Ing. Miloš Mlynka, p. Tomáš Stiburek
Usnesení č. 64/2013 - aby z jednání zastupitelstev obce byl pořizován zvukový záznam, který bude
součástí zápisu z jednání zastupitelstev a bude zveřejněn na internetových stránkách obce.
Usnesení č. 65/2013 - na základě vznesené námitky člena zastupitelstva obce, schvaluje
zastupitelstvo obce opravu zápisu z jednání zastupitelstva obce dne 24. 10. 2013 a to v části Diskuse
(paní Bochníčková) k Petici „Vážná obava o zdraví, životy a majetek občanů“:

– údaj „nechceme, aby lihovar vyráběl za podmínky odsouhlaseného navýšení skladovacích
kapacit, bude nahrazen „nechceme navýšení skladovacích kapacit“
-údaj „při skladování 1 tis. m3 je poloměr zóny havarijního plánování 1 km“ bude nahrazen
„při skladování 3,5 tis. m3 by mohl být podle mého názoru z veřejně dostupných dat
poloměr zóny havarijního plánování 1 km“.
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Usnesení č. 66/2013 - program jednání dle předloženého návrhu
Usnesení č. 67/2013 - Zastupitelstvo obce bere na vědomí odpověď České inspekce životního
prostředí, Oblastní inspektorát Praha a Krajského úřadu Středočeského kraje Praha na petici občanů
„Vážná obava o zdraví, životy a majetek občanů“, kterou obdržela obec a obecní úřad – stavební úřad
na vědomí s tím, že schvaluje, že ze strany obce je třeba činit opatření a vyžadovat další odborné
posudky KHS a SÚ Vrdy v termínu do 31.1.2014 s tím, že další problematikou se bude zabývat 3
členná komise životního prostředí, kterou zřídila RO s tím, že petiční výbor bude informován
komplexní písemnou zprávou.
Usnesení č. 68/2013 - rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za
uplynulé období dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 69/2013 - níže uvedené převody movitého a nemovitého majetku:
a) prodej osobního automobilu LADA – VAZ NIVA Svazu skautů a skautek JUNÁK Dolní Bučice za kupní
cenu 2 500,-- Kč
b) směnu části pozemků p. č. 31/8 – zahrada a p. č. 46/6 – trvalý travní porost k. ú. Vrdy ve společném
jmění manželů Aloise a Jany Švehlíkových za část pozemku p. č. 46/1 – trvalý travní porost k. ú.
Vrdy ve vlastnictví obce Vrdy.
Usnesení č. 70/2013 - Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2013 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Sazba
poplatku pro rok 2014 činí 550,-- Kč.
Usnesení č. 71/2013 - ZO na základě informací starosty obce Ing. Herouta:
a) přijetí prostředků neinvestiční dotace z rozpočtu HZS ČR, přidělených do rozpočtu kraje na výdaje
jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí na rok 2013 v celkové výši 74 607,-- Kč pro JPO III Vrdy, Kč
610,-- pro JPO V Dolní Bučice a 3 040,-- Kč pro JPO V Zbyslav
b) přijetí dotace ze Státního fondu dopravní infrastruktury Praha ve výši 1 146 811,-- Kč na akci
„Bezpečná cesta dětí na silnici I/17 – ISPROFOND 5217510086
c )úhradu členského příspěvku za rok 2013 ve výši 1 885,20 Kč Svazu měst a obcí ČR, jehož je obec
členem
d) podání žádosti o dotaci na Krajský úřad Středočeského kraje z Fondu rozvoje obcí a měst na akci
„Rekonstrukcechodníku a souběžného veřejného osvětlení Horní Bučice“
e) přesun pohledávek starších 5-ti let na podrozvahovou evidenci dle návrhu, který tvoří přílohu
tohoto usnesení
f) aby obec, jako vlastník pozemku p. č. 527 – ostatní plocha, ostatní komunikace k. ú. Zbyslav,
podepsala souhlasné prohlášení o shodě na průběhu hranice pozemků v k. ú. Zbyslav s tím, že
vlastníci sousedních pozemků se shodli a souhlasí s průběhem hranic pozemků, jak jsou v terénu a
uznávají, že se neměnily
g) aby Ministerstvu životního prostředí byla zaslána připomínka – zahrnout do Generelu cyklistických
tras a cyklostezek na území Středočeského kraje záměr obce - vybudovat cyklostezku Vrdy –
Koudelov
Usnesení č. 72/2013 - rozpočtové opatření č. 7/2013 dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení
s tím, že deleguje pravomoc ke schválení posledního rozpočtového opatření č. 8/2013 na radu obce.
Usnesení č. 73/2013 - aby přesuny mezi položkami rozpočtu ve schváleném rámci paragrafů byly v
kompetenci správce rozpočtu. Přesuny mezi paragrafy budou nadále ve schvalovací kompetenci
zastupitelstva obce – rozpočtová opatření.
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Usnesení č. 74/2013 - rozpočtové provizorium na rok 2014 dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto
usnesení.

IV.

V.
VI.
VII.
VIII.

NESCHVALUJE:UKLÁDÁ : POŽADUJE : NEPOŽADUJE : -

POVĚŘUJE :-

IX. REVOKUJE: X. ODROČUJE: -
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