Zastupitelstvo obce Vrdy

Z Á P I S
z 5. schůze Zastupitelstva obce Vrdy,
která se konala dne 17.10.2019
od 17:00 hodin zasedací místnosti obecního úřadu Vrdy
P ř í t omni:

L e n k a Bochníčk o v á
In g . Tomáš Čap e k
P a v e l Dalešický
M g r . Tomáš Fra n c
In g . Josef Herou t
M g r . Norbert Kob e l a
J i ř í Kořínek
In g . Miloš Mlynk a
P e t r Novotný
T o m áš Stiburek
A n t o nín Šindelář
J i t k a Truksová
L i b ě na Wittvarov á

O m lu veni:

M i r o slav Čejka
B c . Jaroslav Šed i v ý

N e p řítomni:

< d l e prezenční l i s t i n y >

H o s t é:

< d l e prezenční l i s t i n y >

P ř e d sedající:

In g . Miloš Mlynk a

O v ě řovatelé:

In g . Tomáš Čap e k
J i t k a Truksová

N á v r hová komis e : M g r . Norbert Kob e l a
P e t r Novotný

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu
ZO schvaluje nové ověřovatele zápisu ZO ze dne 8.8.2019: p. Novotný, p. Dalešický

Starosta obce Ing. Mlynka přivítal přítomné (řádně svoláno podle § 93 ost. 1 zák. o obcích).

Přítomno je 13 členů zastupitelstva obce, omluven p. Čejka, Bc. Šedivý (viz prezenční listina).
Z jednání se pořizuje zvukový záznam a hlasování je veřejné.
Ing. Mlynka vyzval ověřovatele zápisu ze dne 8.8.2019 k předložení zprávy.
pí Bochníčková - zápis jsme nepodepsali - nebyli jsme zvoleni jako ověřovatelé zápisu - viz. zvukový záznam (když jsem
upozornila na skutečnost, byla jsem umlčena) - připomínky jsou z naší strany bezpředmětné
(upozornila na fakta, že do schváleného textu se dá kdykoli zasahovat, měnit!)
p.Stiburek - bylo upozorněno na některé chyby, termín ke zveřejnění zápisu nemohl být dodržen, neboť jsme zvukový
záznam obdrželi až 10.den
Ing.Mlynka - citace právníka "Znění všech přijatých USN z minulého ZO jsou platná. Když není podepsán zápis ověřovateli
zápisu, tak žádám pí Bochníčkovou a p.Stiburka, aby předložili k písemnému zdůvodnění, proč tomu tak není.
Po předložení písemného zdůvodnění navrhuji přepracovat zápis dle předloženého zdůvodnění a do příštího ZO zápis
řádně ověřit. Jestli tomu tak není, navrhuji buď zápis schválit nyní, a to hlasováním na tomto jednání ZO, nebo
jmenovat nové ověřovatele posledního zápisu a zápis ověřit do příštího zastupitelstva. Návrh na nové ověřovatele zní: za
ověřovatele zápisu navrhuji: p.Novotného a p. Dalešického. Jestli souhlasíte, dám o návrhu hlasovat.
p.Šindelář - kontrola se provede dle zvukového záznamu, který je pro tyto účely archivován
p.Dalešický - nebudu znovu poslouchat - uplynuly 2 měsíce od jednání
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek , p. Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář,
Proti: pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, Mgr.Franc
Zdržel se:

Předkladatel: Mlynka Miloš, Ing.

Hlasování
Pro: 7 Proti: 6 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

2.

ZO/5.1.2019 Jmenování ověřovatelů zápisu a návrhové komise
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
ověřovatele zápisu: Ing.Čapek, pí Truksová

II. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi: předseda p. Novotný
členové: pí Wittvarová, Mgr. Kobela
Ing. Mlynka navrhl dojmenovat za p. Čejku, navrženého člena návrhové komise pí Wittvarovou
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

3.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Miloš Mlynka
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Schválení programu zasedání zastupitelstva obce
ZO schvaluje program zasedání zastupitelstva.

Ing. Mlynka předložil návrh na doplnění programu.

pí Bochníčková - vznesen požadavek na zařazení bodu o TS Vrdy - zpráva o kontrole TS byla na minulém jednání
přečtena - dnes chybí na programu
Ing.Mlynka - navrhuji bod nezařadit, předs. KV Bc.Šedivý je omluven, ctím závěry komise - kontrola není uzavřena a
následná bude za 3 měsíce
pí Bochníčková - minule jste říkal něco jiného, nemá to cenu
Ing.Mlynka - kontrolou byl pověřen KV a FV - závěr kontroly je otevřen, jedná se o přání předs. KV, se závěry kontroly
souhlasím, budu je respektovat
Mgr.Franc - před 3 měs. jsem pochopil, že kontrola byla uzavřena
Ing.Mlynka - na odstranění zjištěných nedostatků musíme mít dostatek času a navrhnout nová řešení
Mgr.Franc - nyní nastává období pro 3měs. nápravu, poté bude předložen výsledek?
pí Bochníčková - předs. KV řekl vše ve zprávě, nevidím důvod k odkladu (žádám o zdůvodnění dvojité fakturace ze str. TS
Vrdy) - žádám o hlasování k zařazení bodu TS Vrdy na program jednání
Ing. Mlynka vyzval členy ZO k hlasování navrženého bodu:
Pro: pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, , Mgr.Franc
Proti: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p.Šindelář, p. Novotný, pí Truksová, p.Kořínek
Zdržel se:
p.Šindelář - kritizoval pracovní jednání, které nemají v tomto případě smysl - byl bych rád, aby Bc.Šedivý přečetl
následnou zprávu
pí Bochníčková - dožaduji se odpovědi k dvojité fakturaci ze strany TS Vrdy vůči obci - seznam faktur jsme obdrželi na
pracovní jednání
p.Dalešický - předložil návrh na změnu programu - zařadit záměr obce na prodej pozemku v ul. Ovocná (p.Štípek)
Ing.Mlynka vyzval členy ZO k hlasování navrženého bodu:
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek, p.Šindelář, p. Novotný, pí Truksová, p.Kořínekp. Dalešický, p. Stiburek,
Ing.Herout, Mgr.Kobela, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková,

Předkladatel: starosta

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

4.

Kontrola usnesení
neproběhla

Předkladatel: Mlynka Miloš, Ing.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

5.

ZO/5.2.2019 Registrace akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace -Sběrný dvůr
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
přidělení dotace z Ministerstva životního prostředí Praha z programu 11531 - Operační
program životní prostředí 2014-2020 na akci "Vybudování sběrného dvora v obci Vrdy" ve
výši 8 759 826,93 Kč, IČ 115D314021305 (vlastní zdroje Kč 1 545 851,82; celkem Kč 10 305
678,75)

Ing.Mlynka - na dotaci jsme čekali několik let, zásadním způsobem dojde ke změně odpadového hospodářství, termín
realizace r. 2020; po dostavbě sběrného dvora požádáme o dotaci na sběrné nádoby - r.2021

Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

6.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Aleš Heřmanský
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.3.2019 Prodej pozemku p.č. 509/28 a 1112/6 v k.ú. Vrdy /Skovice/
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemků p.č. 509/28 a 1112/6 v k.ú. Vrdy (Skovice) manželům ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ za cenu stanovenou znaleckým posudkem
č. 4973/035/19 ve výši Kč 70 180,vč. vyúčtování znaleckého posudku - Kč 1900,- a nákladů spojených s podáním návrhu na
vklad do KN
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení
7.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.4.2019 Záměr obce na směnu pozemků v k.ú. Dolní Bučice (ul. 28. října)
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
směnu pozemků dle GP č. 522-50/2019 vyhotoveného Lenkou Hudcovou, geodetická kancelář, Bratčice
189: budoucí pozemek v majetku Obce Vrdy - p.č. 768/5 ostatní plocha, ostat. komunikace o výměře 31
m2 v k.ú. Dolní Bučice směnit za pozemek v majetku p. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ - p.č.
72/3 - ostatní plocha, ostat. komunikace o výměře 48 m2 v k.ú.Dolní Bučice bez doplatku rozdílu ceny.
Náklady na vyhotovení GP budou hrazeny rovným dílem. Poplatek za vklad do KN bude hrazen z rozpočtu
obce.

p.Dalešický - požádal Ing. Mlynku objasnit předkládané žádosti z důvodu přítomné veřejnosti
Ing.Mlynka - jedná se o směnu pozemků v majetku p.░░░ , která zasahuje do komunikace v majetku obce a kopíruje i
sousední nemovitost. Ze strany sousedů nebyl zatím vznesen požadavek na řešení.
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Špinarová

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení
8.

Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.5.2019 Záměr obce na prodej pozemku p.č. 1169 k.ú. Vrdy (Vrdy pod Vinicí)
I. Zastupitelstvo obce pověřuje
RO schválit záměr obce na pronájem pozemku p.č. 1169 - orná půda o výměře 324m2 v k.ú.
Vrdy na základě řádně vypracové smlouvy, která bude obsahovat návrhy a připomínky ZO
Vrdy, a to:
- pronájem na dobu neurčitou s výpovědní dobou 3 měsíce
- bude zabráněno negativním vlivům na životní prostředí
- přístupné pro ostatní vlastníky pozemků
Ing.Mlynka - doporučil pozemek pouze pronajmout s podmínkou zpřístupnění okolních pozemků jejich vlastníkům
p.Dalešický - stávající cesta (pozemek) není ke vstupu využívána
Mgr.Franc - p.░░░░ parkuje na části pozemku a chce využívat větší část - podmínkou by měla být údržba pozemku ve
prospěch obce
Ing.Mlynka - schválení pronájmu pozemku doporučuji delegovat na RO - dlouhodobý pronájem 5-10 let s 6 měs.
výpovědní lhůtou
Mgr.Franc - v případě, že bude využívat cestu, navrhuji zákaz stání (parkování) na silnici
Ing.Mlynka - parkování vozidel zabezpečit proti úniku ropných produktů
Mgr.Kobela - v návrhu je uveden prodej pozemku?
p.Šindelář - návrh je dle připomínek relevantní
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení
9.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Rozpočtové opatření č.3/2019
ZO schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2019.

Ing.Heřmanský - předložil návrh rozpočtového opatření v celkové výši Kč 3 770 034,19 na straně příjmů i výdajů
pí Bochníčková - jak hospodaří TS Vrdy? V r.2018 neměli na výplaty, schvalovali jsme navýšení příspěvku obce na činnost
o 0,5mil.Kč. V letošním roce vyjdou s rozpočtem?
Ing.Heřmanský - rozpočet činil 5 600tis.Kč - na 3.Q jim zbývá 500tis.Kč, aktuální stav BÚ TS Vrdy činí 486 707,- (měli by
vyjít)
Ing.Mlynka - rozbor hospodaření jsem si nechal předložit před měsícem, zakázal jsem nákupy náhradních dílů a maziv,
aby do konce roku vystačili
pí Bochníčková - v objemu 480tis.Kč jsou zaúčtovány příjmy z faktur, které vyúčtovali obci?
Ing.Heřmanský - ano, obci bylo fakturováno Kč 645 507,Ing.Mlynka - postup fakturace je správný, určuje se tím hodnota díla (vč.práce)
Ing.Heřmanský - předložil vývoj příspěvku obce na činnost TS Vrdy (zvýšení se projevilo nárůstem zaměstnanců a vyšším
nákladem na mzdy):
r. 2012 - Kč 2 070tis.+ 2x500tis.Kč vybrané poplatky za vodné a stočné
r. 2013 - Kč 3 700tis.
r. 2014 - Kč 3 800tis.
r. 2015 - Kč 4 400tis.

r. 2016 - Kč 4 750tis.
r.2017 - Kč 5 400tis.
r.2018 - Kč 5 360tis.
r.2019 - Kč 5 600tis.
pí Bochníčková - poukázala na způsob hospodaření v souladu se zřizovací listinou TS Vrdy
Ing.Mlynka - ZL nemá nic společného s rozpočtovým opatřením
pí Bochníčková - proč TS fakturují svoji práci obci, měla by být odečtena z příspěvku obce (5 600tis.Kč)
Ing.Mlynka - vysvětlení bylo podáno na pracovní zasedání - protože se chováme jako správný hospodář (vč. práce)
Mgr.Franc - na pracovním jednání se nikomu nelíbilo, že TS fakturují 2x a od r. 2020 dojde ke změně
Ing.Mlynka - souhlasím, zatím nemám předložen návrh rozpočtu TS
Mgr.Franc - ve vyfakturované částce 645tis.Kč může být vyčíslena práce odvedená po pracovní době /odpoledne/, ale
musí být někde v knize zaevidována
p.Šindelář - souhlasím (techniky a práce přibývá); budeme vybírat vedoucího TS Vrdy, který by měl chyby napravit a v
jeho kompetenci je rozhodovat o rozpočtu, proč to máme řešit my
p.Dalešický - využili se přidělené finance na mzdy?
Ing.Mlynka - je nutné udělat rozbor hospodaření a naplánovat rozpočet nový
pí Bochníčková - příspěvek jsme schválili, byla to naše povinnost a jak to dopadlo? Kontrola je na nás!
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr.Kobela, p. Novotný, p.Kořínek, pí Truksová,
p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková, Ing. Herout

Předkladatel: Heřmanský Aleš, Ing.

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato

10.

ZO/5.6.2019 Materiál na stůl - Poskytnutí finančního daru SDH Vrdy na pořízení
defibrilátoru Lifeline AED
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
poskytnutí finančního daru SDH Vrdy ve výši Kč 9 653,- na pořízení defibrilátoru AED, který
jim bude poskytnut z Fondu Agrofert v pořizovací hodnotě Kč 59 653,-s tím, že Agrofert
uhradí částku Kč 50000,- a SDH Vrdy doplatek ve výši Kč 9653,-.
Ing.Mlynka podotkl, že návrh byl předložen na pracovním jednání
Mgr.Franc - doporučil, aby ti, co budou proškoleni, prošli důkladným výběrem
Ing.Mlynka - přístroj zvýší prestiž hasičů
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

11.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Aleš Heřmanský
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.7.2019 Materiál na stůl - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - Technické služby
Vrdy
I. Zastupitelstvo obce schvaluje

Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce Technických služeb.
Ing.Mlynka - informoval o závěrech jednání na přípravě uzavření smlouvy na pronájem KD Vrdy - doporučeno
nepronajímat a provozovat prostřednictvím obce - zřídit hospodářskou činnost (vytvořit obecní hospodu)
- návrh bude předložen RO ke schválení
p.Dalešický - zájemce delší dobu nekomunikoval, doporučuji co nejrychleji zprovoznit saunu
Ing.Mlynka - bod č.11) není relevantní
pí Wittvarová, p. Dalešický - doporučili majetek ponechat obci (zrušit výpůjčku)
pí Bochníčková - co je předmětem smlouvy?
Ing. Mlynka - kompletní vybavení bowlingu+sauny, jedná se o majetek obce, který byl ve výpůjčce TS
p.Šindelář - obec bude mít hospodářskou činnost?
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p. Novotný, p.Kořínek,
pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková

12.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Hana Malinová

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.8.2019 Materiál na stůl - Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce - ZŠ Vrdy
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Dodatek č. 1 ke smlouvě o výpůjčce ZŠ Vrdy.
Ing.Mlynka - jedná se o kotle do kuchyně
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

13.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Hana Malinová

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.9.2019 Materiál na stůl_Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV12-6021088/VB/1
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6021088/VB/1, Vrdy, Školská, p.č.
st. 451 – knn mezi ČEZ Distribuce, a.s., zast. Tomášem Havlíčkem, Jetelová 1643, 286 01
Čáslav, zastoupen firmou Geoperfect s.r.o., Nádražní 226, 582 91 Světlá nad Sázavou a Obcí
Vrdy.
Ing. Mlynka - věcné břemeno je zřizováno v ul. Školská - nová trafostanice
Pro: Ing.Mlynka, pí Wittvarová, pí Bochníčková, Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Stiburek, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.
Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti:
Zdržel se:

14.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/5.10.2019 Materiál na stůl - záměr obce na prodej pozemku - budoucí p.č. 5/54 k.ú.
Dolní Bučice
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr obce na prodej budoucího pozemku p.č. 5/54 k.ú. Dolní Bučice - zahrada o výměře 29
m2 k.ú. Dolní Bučice odděleného dle GP č. 523-19/2019 vyhotoveného Ing.Miškou,
Radovesnice ze stávajícího pozemku p.č. 5/31 - zahrada, k.ú. Dolní Bučice, který je v majetku
Obce Vrdy a zapsán na LV č. 10001 u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální
pracoviště Kutná Hora za cenu stanovenou znaleckým posudkem na náklady kupujícího.
Ing. Mlynka - jedná se o záměr prodeje pozemku v ul. Ovocná - zahrada o výměře 29m2
p.Dalešický - řešilo již předminulé ZO, byl jsem se osobně podívat a oslovil jsem dopravního inženýra Ing.░░░░ , který
nevidí problém. Obec by měla vyřešit závazky vůči p. ░░░░ ░ - doporučuji vyhlásit záměr obce na prodej pozemku.
p.Kořínek - mluvil jsem s vlastníky sousedních nemovitostí p. ░░░░ - problém s výstavbou garáže nemají; pokud se auto
otočí, nejsem proti
Ing.Mlynka - šíře vozovky zůstane 5m od rysky - prostor je dostačující i pro hasiče
- v budoucnu by mohlo dojít k zokruhování ulice s výjezdem na Zbyslav - v ÚP se s výstavbou již počítá schůzka s pí Jiráskovou, majitelkou pozemků určených k výstavbě, je domluvena
Starosta obce vyzval přítomné z řad veřejnosti, aby se vyjádřili:
MVDr.Táborská - schůzka se starostou obce v ul. Ovocné proběhla (řešen názor na otáčení se vozidel) - dle mého názoru
je rozdílný a vznesla dotaz
1) jakým způsobem a zda obec ví, za jakých podmínek musí být zabezpečeno otáčení vozidel ve slepé ulici
2) skutečnost - hasičský vůz obce se v ulici otáčel na 3x, vůz AVE se neotočil - při 5 m šíře komunikace se neotočí nikdo!
Návrh je záměrem obce a je diskriminační - obec nemá dluh vůči p.░░░░ ░ Proč zmiňujete vybudování studny
p.░░░░ za povolení stavby garáže? Dluh, v jaké výši?
p.Šindelář - projekt na vybudování vodovodu v ul. Ovocná byl zhotoven, ale díky Vám se k výstavbě nepřistoupilo, neboť
vy jste ho nechtěli!
Ing.Táborský - lžete, i jak jste to slíbili p.░░░░ ░ !
p.Šindelář - žádosti na vodovodní přípojku z ul.Ovocná byly podány, ale nebyl dořešen pozemek (pozemek o šířce 1,5 m
jsme vykupovali), to jste nenamítali
- ul.B.Němcové a Lípová je taky slepá - největší problém v ul.l Ovocná byl zásah hasičů, kdy došlo k chybě
velitele zásahu, který nechal najet všechny zásahové vozy do ulice!
- ul. Ovocná je bez chodníků, parkovat se nedá, u přečerpávací stanice jsem povolil vyměnit dveře ze silnice a
teď jezdíme ze strany parkoviště
Ing.Táborský - je jedno, kdo za to může, vy jste slíbil to p. ░░░░ ░ ; kanalizace je v hloubce 1,8 m! Já jsem to stihl a
odpady mám vedeny stropem - obec má vůči nám také dluh! Osmi rodinám z ul. Ovocná návrh na prodej pozemku vadí.
p.Šindelář - jednání s majitelkou pozemků k výstavbě pí Jiráskovou tenkrát nedopadli dobře a mám obavy, že zokruhování
nepůjde realizovat, neboť pozemky jsou v majetku p. ░░░░
Ing.Mlynka - myšlenka zokruhování je můj názor
MVDr.Táborská - navrhuji pozemek u p.░░░░ zpevnit, a až bude ulice zokruhovaná, pozemek prodat - záměr odložte na
2-3 roky
Ing.Mlynka - vznesl dotaz k zaparkovanému karavanu v ul. Ovocná
MVDr.Táborská - karavan jezdí k p.░░░░ ░ - můj nebyl
Ing.Mlynka - děkuji
p.Štípek - všichni víme, jak se v ulici Ovocná parkuje - dříve byla zahrada celá zaplocená a otáčelo se na místě stavby viz. zpráva od hasičů; parkovat v ulici nemá nikdo, dejte "Zákaz stání" a zaploťte přečerpávací stanici, lidé se potřebují
otáčet.
p.Ferus - dotaz na p.Šindeláře k zadání příkazu přemístění vrat
p.Šindelář - omlouvám se - byl to p. ░░░░ ░

Ing.Táborský - stavba garáže problém s parkováním v ulici nevyřeší
Mgr. Franc - existuje dokument z r. 2017, kdy obec oznamuje, že realizuje vodovod v r.2018 vč. napojení sousedních
parcel. Konala se schůzka v r. 2017?
MVDr.Táborská - ano, za účasti p. Šindeláře a p.░░░░ ░ - bylo řečeno, že přípojka bude stát Kč 22tis., přihlášky byly
podány, ale my jsme řekli, že za tuto cenu nemáme o přípojku zájem
p.Šindelář - vycházím v úžas! To jsem neřekl!
p.Šindelář - v současné době osazujeme vodoměrnou šachtu na obecním pozemku z důvodu přístupnosti, u Vás to bylo v
začátcích, cena přípojky nebyla jiná (Kč 6tis.), ale možná byla vyčíslena cena vodoměrné soustavy, tedy cena celkem Kč
22tis.
MVDr.Táborská -Ohrazuji proti tvrzení p.Šindeláře! Dotaz - jakým způsobem jste vyřídili přijaté žádosti o vodovodní
přípojky v ul. Ovocná a jakým způsobem se bude řešit otočka dle platné legislativy?
Ing.Mlynka -k minulým žádostem se nebudu vracet, vodovod v ul. Ovocná je zařazen do plánu investic na r. 2020 - ulice
bude zavodněna a nikoho se ptát nebudu!
p.Šindelář - vycházíme ze zkušeností v ul. Žižkovská - nechme zadat projekt na komunikaci - zrušit obrubníky, zřídit pěší
zónu vč. pojezdové komunikace se zákazem parkování
Ing.Táborský - na schůzce s občany ul. Ovocná Ing. Mlynka konstatoval, že situaci nenastudoval a že nás všechny pozve
k jednání na obecní úřad
MVDr. Táborská - vy jste řekl, že to nastudujete!!
Ing.Mlynka - přiznám se, že to nevím
p.Dalešický - oslovil jsem Ing. ░░░░ , který se vyjádřil dle zaslaných podkladů, ale bez razítka - cituji: "šířka komunikace
5 m je dostačující, doporučuji provést praktickou zkoušku"
MVDr. Táborská - Ing.░░░░ vydal pouze doporučení! Navrhuji schválit záměr obce na pronájem pozemku. Požadavek
občana by se měl respektovat.
p.Dalešický - stavbou garáže a zaplocením pozemku se prostor zvětší.

Pro Ing.Mlynka, pí Wittvarová, , Ing.Čapek , p. Dalešický, p. Novotný, p.Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, Mgr.Franc
Proti: pí Bochníčková
Zdržel se: Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Stiburek

15.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Jana Špinarová

Pro: 10 Proti: 1 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

Informace starosty obce
Ing.Mlynka předložil informace k:
- návrhu na 4 změny v ÚP (změna využití území na výstavbu vč. zrušení zátopové oblasti) - viz. žádost p. ░░░ , manž.
░░░░ ░░░ , manž.░░░░ ░░░ , manž. ░░░░ ░░
- záměru obce ke schválení úvěru za účelem nákupu parcel od p.░░░░ vč. inženýrských sítí (RD na pozemku p.░░░░
zastaven čerpáním hypotéky, v případě jeho prodeje se uvolní příjezdová cesta k budoucím parcelám)
-vyklízení prostor ATS Vrdy /inertní materiál/ z důvodu přípravy výstavby sběrného dvora
- jednání s pí ░░░░ ░░ se uskuteční v měs. 11/2019 - pozemky v lokalitě ul.Ovocná má zájem prodat
- na pracovním jednání ZO jsem Vás oslovil k doplnění plánu investic na r.2020 - prosím o Vaše vyjádření
pí Bochníčková - hasičská zbrojnice není v plánu- konstatoval jste, že záleží, jak se zastupitelé dohodnou; na minulém
jednání jsme diskutovali, kde se zbrojnice postaví
Ing.Mlynka - na programu jednání není - návrh připravím na zasedání 12.12.2019 (zatím přemýšlejte)
p.Dalešický - dotaz k projektu "Zvonička" - v 1. rozpočtovém opatření bylo 750tis.Kč přesunuto jinam, navrhuji investici
dokončit - zařadit do plánu (předložit cenovou nabídku vč. prostranství u KD Vrdy), jedná se o centrum obce
Ing.Mlynka - projektovou dokumentaci máme, navržené povrchy byly předraženy, plánujeme dořešit i okolí KD; Ing.░░░
projektoval celý prostor, v rámci dotace na opravu zvoničky nebylo splněno - nutné dořešit zadržování vody v prostoru;
do nového termínu podání žádosti o dotaci se již nevejdeme - důležitější je ul. Mládežnická a Zbyslav

Ing.Herout - rozpočet byl zhotoven na projekt Ing.arch.░░░░
p.Dalešický - navrhuji na příští jednání ZO předložit informaci o ceně úpravy prostranství u kapličky a KD
Mgr.Franc - dle mého odhadu je navržený plán investic na období 10ti let a rada obce vybere 2-3 akce nebo připraví plán
na podání dotací nebo se jedná o návrhy předsedů osadních výborů?
Ing. Mlynka - ano, jedná se o prvotní nápady
p.Novotný - navrhuji zainvestovat do KD Horní Bučice - okna a střecha jsou v dezolátním stavu
Ing.Mlynka - zítra připravíme kalkulace; konstatoval, že v r.2020 končí období dotací; v r. 2021 je prioritou
ekologie+voda; národní dotace budou jen do výše 50% (Středočeský kraj je bohatý); musíme připravit plán, co by se
mělo dělat!
Národní dotace jsou v návaznosti na ty evropské. Rozpočet obce bychom měli schválit 12.12.2019. V plánu je zařazeno
také doskočiště u ZŠ - budu jednat s p.░░░░ o výpomoc k získání podkladového betonu.
OV Zbyslav - přiznal jsem chybu v komunikaci s osadním výborem; uzavřena dohoda - zasedání OV se bude pravidelně
zúčastňovat každé 1.úterý v měsíci; stejný návrh nabízím OV Horní Bučice a Koudelov-Skovice
Dětská pískoviště (3) - vyměněny ochranné sítě a doplněny provozní směrnice; doporučení OHS - není vhodné provozovat
tato hřiště; dotace na nové hřiště bohužel nevyšla, obec počítá s instalací některých prvků z návrhu investovat do parku v
H.Bučicích.
Firma Profesionalové, a.s. Hradec Králové předložila nabídku na zpracování projektu na výstavbu MŠ u školy v hodnotě Kč
1800tis. (1340tis.Kč bez DPH) - provedeme průzkum trhu nebo oslovíme SPŠ k vypracování projektu.
Problematika s kůrovcem - napadeny jsou jehličnany (např. Skalka...) - MěÚ Čáslav, OŽP má připravenou strategii jak
napadené stromy likvidovat i s možností využít 100 % dotaci - obec musí začít řešit (pokuty).
SDH Vrdy požádala ve spolupráci s obcí provést výsadbu listnatých stromů.
TS Vrdy - z důvodu nefunkčnosti organizace práce jsme provedli instalaci GPS do všech vozidel vč. zavedení provozních
knih. Do VŘ na obsazení funkce vedoucího se přihlásilo 5 osob.
Socha sv. Jana Nepomuckého - téměř před dokončením (zhotovuje se sokl); originál bude postaven v kostele a kopie v
parku; zároveň provedeme opravu křížku před špýcharem. Dne 20.10.2019 bude převzato staveniště pro vyzvednutí
zrekonstruované báně na kostel Nejsvětější trojice ve Zbyslavi, které se uskuteční předběžně 15. nebo 17.11. 2019.
VŘ na pozici administrativní pracovník/pracovnice (pokladní) na místo pí ░░░░ ░ - zatím přihlášeno 13 osob; sl. ░░░░
░░ bude koncem roku nastupovat na mateřskou dovolenou, místo zatím obsazeno nebude.
VŘ na pozici tajemník/tajemnice - připravujeme zveřejnění v termínu do 30.10.2019 (požádali jsme o spolupráci MěÚ
Čáslav JUDr. ░░░░ ).
Porucha na vodovodním řadu - zjištěn únik vody na patě domu ČOV, nebyl nijak dramatický.
ul. Markovická - kolaudace vodovodu brání dokončení akce - pokládka nového povrchu.
Vrt v objektu Ethanol Energy a.s. - současná hloubka 190m, objem vody nesplňuje předpokládané množství.
Byt v čp. 28 Horní Bučice po zesnulém p.░░░░ ░░░ - majetek náleží MěÚ Ćáslav, vypraviteli pohřbu, po vystěhování se
musí provést nutné opravy a poté bude předložen bytové komisi k projednání návrhu na jeho obsazení.
Myslivci - v současné době probíhá soudní spor a 1/2 roku již nelze plnit právo myslivosti . Nyní došlo k dohodě MS, HS a
obcí. Bylo podpořeno svolat valnou hromadu a obnovit členství v počtu 5 členů.
pí Bochníčková - musím souhlasit, myslivci nemohou konat nic, jednoznačně vítám podporu obce. Myslivci mají v obci
tradici, když se jich obec nezastane, bude to špatně a majetek někomu propadne?
p.Fryč, p. Polák - o majetku rozhoduje členská schůze
Ing.Mlynka - pozemky (honitbu) se někdo snaží získat privatizací, jedná se o určitou skupinu lidí, která chce získat výhody
a poté nepustí do pronajaté honitby místní myslivce.
p.Dalešický - honitba má výměru cca 600ha (min. 500ha) - členů je cca 21, v současné době někdo střílí, někdo nedělá
nic, jak mi bylo řečeno - sám problematiku neznám
p.Polák - členská základna MS Doubrava je v počtu 15 - rozhodujeme kolektivně, ale tady rozhoduje 1 vlastník!

Předkladatel: Mlynka Miloš, Ing.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

16.

Diskuze pro veřejnost
p.Kropáček - pozval všechny přítomné do kostela ve Zbyslavi na Dušičkový koncert dne 2.11.2019 a požádal obec o
poskytnutí autobusu
Ing.Mlynka - souhlasím
p.Havránek - přijďte se podívat někdy do Lázní - "černá čtvrť" - do 24 hod se pravidelně dělá "bordel", kde je policie?
Věděli jste, že byla možnost odkoupit RD?
Ing.Mlynka - obci nebyl prodej nemovitosti nabídnut; po intervenci pí ░░░░ ░ jsem byl informován, že se má nastěhovat
problematická rodina - bohužel jsem to nemohl ovlivnit
p.Havránek - odkoupil jsem část domu za Kč 100tis. a v katastru budu veden jako majitel
Ing.Mlynka - v ul. Lázně jsme v letošním řešili likvidaci odpadů a potkanů
p.Ferus - já jsem pracovník TS Vrdy, co se ale děje teď - jsme neustále napadáni, že stojíme peníze, a že nemáme kecat;
pokud se u nás někdo zastaví a ptá se proč to tak je, dáme mu zdůvodnění
V případě svozu BIO odpadu nás kritizoval p. Novotný, člen ZO - rád bych Vám to vysvětlil. V letních měsících, kdy svoz je
náročnější (zápach...), je nutné si někdy na 5min. odpočinout - viz. kritika p.░░░░ ░░░ citace: "Jsou to kurvy líný." Dříve jsem měl problém, když jsem dělal úklid obce, ale dnes jsem hrdý, že tady pracuji a
mám výbornou znalost místních poměrů, ale byl bych rád, kdyby se taky někdo zeptal nás.
Milně nám byly upraveny pracovní přestávky po 6 hodinách práce 30 min pauzy. V zákoníku práce nikde není pauza po
4,5 hodinách! Potom to vrhá na nás špatné světlo. Mistr p. ░░░░ nám změnil pauzy na příkaz p.Novotného, ale už není
domyšleno, že se musí dojet pro sekáče, kteří se pohybují v různých částech obce. Pauza je do 10.30 h a musí se dojet
pro sekáče. Mám 2 vedoucí, ale 1 auto. Auto se nezastaví, a pak se vykládá, že se jen vozím! Je na nás, zaměstnance
vrháno špatné světlo. Letos jsme např. udělali hráz, koupaliště aj....
pí Bochníčková - chyba je ve vedení
p.Ferus - pracoval jsem pod p.Šindelářem, Ing.Mlynkou - dostali jsme týdenní úkol, který se plnil, ale teď je chaos, chybí
produktivita práce! Pan ░░░░ ░░ se snaží, když něco nevěděl, zeptal se nás. Bohužel je to tak!
p.Dalešický - v jednom z USN RO č.18 se uvádí, že zápis KV byl jednostranně zaměřen na p.░░░░ (=plagiát); v RO č.17
se mluví o pronájmu čp. 10 Vrdy p.░░░░ ░░ na pronájem klempířské dílny? Záměr obce byl postavit novou hasičárnu?
Dále vznesl dotaz k bezúplatné likvidaci pneumatik.
Ing.Mlynka - zatím k pronájmu nedošlo, než se dořeší hasičárna, prostor byl pronajmut p. ░░░░ ░░░ poté mu dáme
výpověď
- pneumatiky se budou likvidovat bezúplatně v rámci potřeb obce i občanů prostřednictvím firmy
DANTRANS Dolní Bučice
pí Wittvarová - upřesnila podmínku likvidace pneu - proti předložení OP pro občany s trvalým pobytem v obci
p.Kořínek - doporučil přijmout usnesení na zákaz podomního prodeje v obci - viz. nabídky na výhodné dodavatele
elektřiny a plynu
Ing.Mlynka - případ řešila již policie, ale jelikož nabízí "službu" - neprodávají - nemá cenu vydávat zákaz podomního
prodeje

Předkladatel: Mlynka Miloš, Ing.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

17.

Závěr
Starosta Ing. Mlynka poděkoval všem přítomným za účast a zasedání ZO Vrdy ve 20.05 hodin
ukončil.
Předkladatel: Mlynka Miloš, Ing.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Výsledek hlasování:

Mlynka Miloš, Ing.
Starosta

Wittvarová Liběna
Místostarostka

Zapisovatelé:

Špinarová Jana

Špatenková Hana

Zapisovatelka

Zapisovatelka

Čapek Tomáš, Ing.

Truksová Jitka

zastupitel

zastupitel

Ověřovatelé:

