Zastupitelstvo obce Vrdy
USNESENÍ 2. SCHŮZE zastupitelstva obce KONANÉ DNE 26. 5.2014

BERE NA VĚDOMÍ:
- informaci Ing. Arch. Rostislava Jukla, zpracovatele územního plánu sídelního útvaru obce s tím, že
veřejné projednání návrhu územního plánu Vrdy se uskuteční dne 16. 6. 2014 ve 14:30 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Čáslav, odboru výstavby a regionálního rozvoje, I. patro, dveře
č. 10. Do návrhu územního plánu je možno nahlédnout na Městském úřadě Čáslav, odboru výstavby
a regionálního rozvoje, úřadě územního plánování, na Obecním úřadě Vrdy a na internetových
stránkách Městského úřadu Čáslav - kontrolu usnesení z minulého jednání zastupitelstva s tím, že
jednotlivá usnesení jsou průběžně plněna
-oznámení ROP Střední Čechy o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu
„Cyklostezka Dolní Bučice – Koudelov“
-vyhlášení výběrového řízena na místo vedoucí Technických služeb Vrdy
-nabídku paní Anny P., Dlouhá 338, 390 01 Tábor na prodej zemědělské budovy stojící na pozemcích
p. č. st. 297/1 o výměře 252 m2 a p. č. st. 297/2 o výměře 252 m2 s tím, že pověřuje starostu obce
dalším jednáním s majitelem zemědělské budovy
-ocenění bytů a nebytových prostor v budově čp. 59 Dolní Bučice

URČUJE:
Usnesení č. 12/2014 - ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce MUDr. Dušana Radu,
p. Antonína Šindeláře

SCHVALUJE:
Usnesení č. 13/2014 - návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení:
předseda – Mgr. Ludmila Francová
členové – pan Josef Veselý
pan Tomáš Stiburek
Usnesení č. 14/2014 - program jednání dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 15/2014 -rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za
uplynulé období dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Usnesení č. 16/2014
a) „Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I, Vrdy“
- podpora z FS (dotace) 2 732 941,-- Kč
- dotace SFŽP ČR
160 761,-- Kč
b) „Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/II, Vrdy“
- podpora z FS (dotace) 1 503 905,-- Kč
dotace SFŽP ČR
88 465,-- Kč
Usnesení č. 17/2014 - pětičlennou komisi pro otevírání obálek a hodnocení nabídek akcí „Snížení
energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I Vrdy“ a „Snížení energetické náročnosti DPS
Červenomlýnská 268/II, Vrdy“ ve složení:
- Tomáš Stiburek, Lázně 157, Vrdy
- Zdeněk Duben, Nová 196, Dolní Bučice
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- Petr Marousek, Prokopa Holého 1907, Čáslav
- Antonín Šindelář, U Sokolovny 119, Vrdy
- Mgr. Jiří Stýblo, U Sokolovny 349, Vrdy
Usnesení č. 18a/2014 - Zastupitelstvo obce projednalo Závěrečný účet obce za rok 2013 spolu se
zprávou o výsledcích přezkoumání hospodaření obce za uplynulý kalendářní rok a souhlasí
s hospodařením Obce Vrdy za rok 2013, a to bez výhrad a dále schvaluje výsledek hospodaření obce
za rok 2013 a účetní závěrku za rok 2013 dle předložených podkladů, které tvoří přílohu tohoto
usnesení.
Usnesení č. 18b/2014 – aby přezkoumání výsledků hospodaření za rok 2014 provedl Ing. Antonín
Fejfar, auditor, Na Výsluní 277, 533 33 Srch.
Usnesení č. 20/2014
a) podání žádosti Ethanol Energy a. s., Školská 118, 285 71 Vrdy o prodej pozemku p. č. st.
342 k. ú. Vrdy. Jedná se o stavební pozemek pod stavbou domu čp. 310 na koupališti.
b) prodej spoluvlastnického podílu (1/2) pozemku p. č. 749/7 – ostatní komunikace, ostatní
plocha v k. ú. Dolní Bučice firmě Goldbecku Prefabeton s. r. o. za kupní cenu 50,-- Kč/m2
pozemku s tím, že kupující hradí náklady s převodem pozemku spojené.
c) prodej dílu „a“ pozemku p. č. 526/23 – ostatní plocha, ostatní komunikace o výměře 6 m2
v k. ú. Zbyslav manželům Vladislavu a Zlatici N., Rezlerova 276, Petrovice, 109 00 Praha za
kupní cenu 50,--Kč/m2 pozemku s tím, že kupující hradí náklady s převodem pozemku
spojené.
d) prodej části pozemku p. č. st. 380 – cca 150 m2 k. ú. Dolní Bučice panu Jřímu M., Tylova
206, Dolní Bučice, 285 71 Vrdy za kupní cenu 50,--Kč/m2 pozemku s tím, že kupující hradí
náklady s převodem pozemku spojené.
e) bezúplatný převod pozemků p. č. 529/1 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře
755 m2, 529/2 – ostatní komunikace, ostatní plocha o výměře 609 m2 a 529/3 – ostatní
komunikace, ostatní plocha o výměře 131 m2 vše v k. ú. Zbyslav z vlastnictví Úřadu pro
zastupování státu ve věcech majetkových do vlastnictví Obce Vrdy.
f)

bezúplatný převod pozemku p. č. st. 139/2 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 223
m2 v k. ú. Vrdy z vlastnictví Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových do
vlastnictví Obce Vrdy.

g) prodej pozemku p. č. 1211/1 – ostatní plocha, jiná plocha o výměře 270 m2 obyvatelům
domu čp. 372 Vrdy (manželům Jiřímu a Ireně N., Pavlu a Evě H., Jaromíru a Květoslavě V.
a Vladimíru a Jitce K.) za kupní cenu 50,-- Kč/m2 s tím, že kupující hradí náklady
s převodem pozemku spojené.
h) Směnu pozemků p. č. 1211/2 o výměře 130 m2 v k. ú. Vrdy v majetku obce za pozemek p.
č. 21/4 výměře 60 m2 v k. ú. Vrdy v majetku obyvatel domu čp. 324 (manželů Miroslava a
Hany Č., Michala a Evy H., Josefa a MUDr. Heleny K., Bc. Lubomíra a Kateřiny V.),
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protihodnotou (50,-- Kč/m2 pozemku – jedná se o zbytkový pozemek) s tím, že obyvatelé
domu čp. 324 hradí náklady s převodem pozemku spojené.
i)

záměr prodeje části pozemku p. č. 37/2 – zahrada v k. ú. Dolní Bučice

j)

záměr části prodeje spoluvlastnického podílu obce, pozemku p. č. st. 241 (dle zaměření
v katastrální mapě)

k) zastupitelstvo obce schvaluje, aby byt č. 220/3 s podílem 296/1183 na společných
částech domu a se stejným podílem na pozemku p. č. st. 241 vše v k. ú. Vrdy, jehož
uživatelem je pan Jiří N., byl nabídnut dceři Lence N., která má na této adrese trvalý
pobyt a byt s otcem několik let užívá. Zastupitelstvo obce schvaluje, aby byt byl nabídnut
Lence N. za cenu podle pravidel pro prodej bytů v domě čp. 220 Vrdy, která byla
schválena usnesením ZO Vrdy č. 21/2012, bod C, dne 14. 6. 2012 a činí 4 240,-- Kč/m2
podlahové plochy bytu – celkem (zaokrouhleně) 251 000,-- Kč po úhradě dluhu za nájem
bytu.
Usnesení č. 21/2014 - Zastupitelstvo obce stanovuje pro volební období 2014 – 2018 patnáctičlenné
zastupitelstvo obce.
Usnesení č. 22/2014
a) rozpracovat požadavky hasičů na nákup nové techniky
b) pravidla pro připojení nových žadatelů na vodovod a kanalizaci s účinností od 1. 7. 2014
c) poskytnutí finančního příspěvku SDH Vrdy ve výši Kč 70.000,-na zajištění oslav 130. výročí
založení SDH Vrdy konané 7. 6. 2014 ve sportovním areálu ve Vrdech
Usnesení č. 23/2014 -rozpočtové opatření č. 1/2014 vč. příspěvku SDH Vrdy ve výši Kč 70.000,-,které
tvoří přílohu tohoto usnesení a zároveň schvaluje Dodatek ke Smlouvě o poskytnutí příspěvku na
činnost ze dne 7.4.2014 dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení

NESCHVALUJE:V. UKLÁDÁ: VI. POŽADUJE:VII. NEPOŽADUJE: VIII. POVĚŘUJE:IX. REVOKUJE: X. ODROČUJE:
Usnesení č. 19/2014 - provedení mimořádné účetní závěrky k 30. 6. 2014 (bez inventarizace
majetku).
Usnesení č. 22/2014
d) Pojistnou smlouvu č. 8602978795 pro pojištění podnikatelských rizik – TREND 14 a Pojistnou
smlouvu č. 5209050677 pro pojištění odpovědnosti zastupitelů obce – OS 8 – pojistitel
Kooperativa pojišťovna, a. s. Vienna Insurance Group, pojistník Obec Vrdy
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