Zastupitelstvo obce Vrdy

Z Á P I S
z 6. schůze Zastupitelstva obce Vrdy,
která se konala dne 12.12.2019
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
M i r o slav Čejka
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
B c . Jaroslav Šed i v ý
A n t o nín Šindelář
J i t k a Truksová
L i b ě na Wittvarov á

O m lu veni:

T o m áš Stiburek

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 . Josef Herou t
A n t o nín Šindelář

N á v r hová komis e : J i ř í Kořínek
J i t k a Truksová
L i b ě na Wittvarov á

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu.
Ing. Miloš Mlynka, starosta obce přivítal přítomné v sále na zasedání Zastupitelstva obce Vrdy a
konstatoval, že jednání bylo řádně svoláno podle § 93 ost. 1 zák. o obcích.

Pozvánka byla zveřejněna na úřední desce Obecního úřadu Vrdy v souladu se zákonem po dobu
nejméně 7 dní a současně na elektronické úřední desce.
Přítomno 14 členů zastupitelstva obce (viz prezenční listina), ZO je tedy usnášeníschopné.
Podklady pro jednání obdrželi členové ZO v elektronické podobě.
Konstatoval, že z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam pro potřeby vyhotovení
zápisu.
Zpráva ověřovatelů zápisu ze dne 8.8.2019 (pí Bochníčková, p.Stiburek zápis neověřili), dne
17.10.2019 jmenováni noví ověřovatelé zápisu: p.Dalešický, p.Novotný - bez výhrad
(připomínka pí Bochničkové o neplatnosti schválení ověřovatelů ze dne 8.8.2019 byla irelevantní;
ZO jmenovalo dne 17.10.2019 ověřovatele nové)
Zpráva ověřovatelů zápisu ze dne 17.10.20019: pí Truksová, p. Šindelář - zápis souhlasí

Předkladatel: starosta

2.

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

ZO/6.1.2019 Jmenování návrhové komise, ověřovatelů zápisu a zapisovatelek jednání
I. Zastupitelstvo obce jmenuje
návrhovou komisi ve složení: předseda - pí Wittvarová
členové - p. Kořínek, pí Truksová

II. Zastupitelstvo obce jmenuje
ověřovatele zápisu: Ing.Herout, p. Šindelář
III. Zastupitelstvo obce jmenuje
zapisovatelky jednání: pí Špinarová, sl. Špatenková
Starosta obce Ing. Mlynka předložil návrh rady obce na jmenování návrhové komise, ověřovatelů
zápisu a zapisovatelek jednání.
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela,
p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval: -

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Špinarová

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení
3.

Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.2.2019 Návrh programu
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
program jednání ZO Vrdy dne 12.12.2019
Starosta obce Ing. Mlynka předložil návrh na doplnění programu - zařadit bod č. 22 - Letislativní změna v odměňování
členů zastupitelstev dle nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
pí Bochníčková vznesla námitky k programu jednání - chybí body: zpráva kontrolní a finančního výboru - kontrola dotace
na školní dílny (úhrada smluvní pokuty Kč 327tis.), zpráva KV a FV o výsledku kontroly provedené na TS Vrdy, kontrola
spolupráce
vedení obce s osadními výbory a projednání návrhů členů zastupitelstva na umístění nové požární zbrojnice.
Ing.Mlynka konstatoval, že výše uvedené námitky budou projednány v bodě č. 4 - kontrola usnesení.
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí
Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková
Nehlasoval: -

Předkladatel:
Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení
4.

Hlasování
Pro: 13 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Kontrola usnesení
Prošetření podání žádosti o dotaci na projekt "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy"
-sdělení předsedy KV - Bc.Šedivého:
- sdělení předsedy FV p. Novotného:

Kontrola hospodaření TS Vrdy
sdělení předs. FV p. Novotného
sdělení Ing.Mlynky:

Kontrola Dotace na školní dílny
Bc. Šedivý, předs. KV - citoval zprávu KV se závěrem, že kontrola nadále probíhá, neboť nejsou veškeré podklady k
šetření. Komplexní zpráva bude předložena ZO na vědomí.
p.Novotný, předs. FV - citoval stanovisko právníka obce Mgr.Bc.Bělského: LK Advisory, s.r.o. obci Vrdy v únoru 2019
předložila návrh smlouvy o dílo k žádosti o dotaci na rekonstrukci školních dílen. Smlouva o dílo byla uzavřena. LK
Advisory, s.r.o. postupovala dle této smlouvy, podala žádost o poskytnutí dotace a následně ji na pokyn objednatele vzala
zpět. V listopadu 2019 obec Vrdy obdržela rozhodnutí poskytovatele dotace o tom, že obec Vrdy obdrží dotaci na výše
uvedenou rekonstrukci školních dílen. Je tak zřejmé, že k poskytnutí dotace došlo na základě žádosti o dotaci podanou již
dříve na základě první smlouvy o dílo se společností LK Advisory, s.r.o. Je tedy otázkou, proč společnost LK Advisory,
s.r.o. obci Vrdy v únoru 2019 předložila a s obcí Vrdy uzavřela v pořadí druhou smlouvu o dílo k žádosti o dotaci na
rekonstrukci školních dílen, když původní žádost nebyla vzata zpět a evidentně řízení o poskytnutí dotace, řízení o žádosti,
nebylo pravomocně ukončeno. S ohledem na výše uvedené navrhuji podrobně se seznámit s obsahem spisu či spisů o
předmětných žádostech o dotaci na rekonstrukci školních dílen a s podmínkami zadání a poskytování dotací. Na základě
těchto informací bude možné vyjádřit se k jednání společnosti LK Advisory, s.r.o. a zaujmout k této záležitosti stanovisko.

Ing.Mlynka - informoval o sledu událostí dotačního titulu a sdělení MMR Ing.R.Mazala - v r. 2017 jsme obdrželi výzvu,
podání o dotaci obec splnila na 100%. Obec však na dotaci nedosáhla z důvodu nedostatku financí (umístěni pod čarou).
Výzva č.147 byla uzavřena. Nyní jsme obdrželi výzvu na stejný dotační titul (výzva č. 147 byla znovu otevřena - finance
alokovány z jiných zdrojů - cca 2,5 miliardy Kč). Spoluúčast obce ve výši 10%.
Firmu LK Advisory, s.r.o. nemůžeme obviňovat za nesprávný postup - poplatek za 1. podání žádosti o dotaci - Kč 30tis.,
obratem Kč 30tis. za 2. podání; projekt Kč 88tis. a 2,5 % ze získané nebo nezískané dotace.
V r. 2020 vyzveme firmu k jednání za účelem uzavření mimosoudní dohody z důvodu nestandartního postupu za účasti
předsedů KV, FV, právníka obce, bývalé a současného starosty obce.
O dotaci požádáme znovu dle nových podmínek - 90% dotace, 10% účast obce (1,5mil.Kč) a získáme investici v objemu
10mil.Kč (ceny uvedené v původním projektu musíme aktualizovat).
Závěr kontroly je otevřený, nová žádost změnila náhled na celou problematiku. ZŠ získá na prestiži, jinak bychom museli
objekt opravit.
pí Bochníčková - výzva na novou dotaci je skvělá, ale zásluhu má p.Šindelář; Ing. Mlynkovi vytkla, že neměl žádné
oprávnění ke zrušení podání žádosti o dotaci. Měl oslovit zastupitelstvo obce; v radě obce nebylo přijato jediné usnesení!
Nevěřím, že pod žádostí nejste podepsán . Podklady jste mi neposkytl!
Ing.Mlynka - na 2. podání byla časová tíseň (10 D) - žádost jsem podal s využitím stávajícího projektu - rada obce byla
informována dne 1. a 15.3.2019 za podmínek získání 80% dotace, 20% obec spoluúčast obce + 2mil.Kč neuznatelné
náklady.
O těchto skutečnostech jsem informoval Mgr.Stýbla, ředitele ZŠ - podmínky byly pro obec nevýhodné - 4mil.Kč z rozpočtu
obce- o dotaci žádat nebudeme.
Bc.Šedivý - relevantní podklad bude po uzavření kontroly předložen ZO
pí Bochníčková - oznámila, že podala podnět k prošetření na KÚSK, který jej postoupil na MV ČR
Ing. Mlynka - veřejně prohlásil, že v žádném případě nechtěl poškodit obec
Kontrola TS Vrdy
Bc.Šedivý - konstatoval, že na místo vedoucího TS Vrdy bude vypsáno nové VŘ. Vzhledem ke změnám ve vedení
nastoupíme do 1 měsíce k novým kontrolám.
Ing.Mlynka - rada obce mě pověřila vedením TS Vrdy a mým parťákem byl jmenován p. Fr.Ferus; VŘ nebylo "zpackáno",
jak se vyjádřila pí Bochníčková (na urážlivé e-maily odmítám odpovídat, nemají náležitosti podání žádosti);
přihlásili se 4 uchazeči, kteří nesplňovali podmínky řízení; vedoucí TS p.Marousek a jeho parťák p. Špinar byli z funkcí
odvoláni. Budu se snažit věci urovnat ve prospěch obce a občanů, poté bude vypsáno nové VŘ na vedoucího TS
pí Bochníčková - ohrazuji se proti výrazu "zpackané VŘ", to jsem neřekla
Ing.Mlynka - podaná žádost musí mít dané náležitosti - vy jste mi napsala 13 žádostí e-mailem v průběhu 25 D (nemají
atributy žádosti) - nemám čas se jimi zabývat
Bc.Šedivý - stává se zvykem, že obec "pereme" na facebooku - osoby si neprověří fakta a dělají ostudu obci na veřejné
síti - viz. nesmyslné debaty od pí Bochníčkové
pí Bochníčková - když nedokážete argumentovat!
p.Kořínek - zanechme debat na facebooku a pojďme pracovat!
p.Šindelář - obdobné jsou i pracovní jednání zastupitelsva - k čemu se scházíme? Když jsem byl ve funkci starosty,
zpočátku jste pí Bochníčková přišla k osobnímu jednání, ale písemný projev od Vás nebyl příjemný - chyběla Vám osobní
komunikace!
pí Bochníčková - řval jste na mě, když jsem požadovala zápisy z rady
Ing.Mlynka - jednáte v osobní rovině, pojďme pracovat - ne se hádat
pí Bochníčková - odpovědi od starosty jsem se nedočkala - na úřad jsem přestala chodit, když jste na mě na chodbě řval
ohledně zápisů z jednání RO
Ing.Mlynka - řešíte problémy v osobní rovině; pojďme pracovat ne se hádat!
Pro: Ing. Čapek, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:Ing. Herout, Mgr. Kobela, p. Dalešický, Mgr. Franc, p. Čejka, pí Bochníčková
Nehlasoval:

Předkladatel: starosta

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:

Výsledek hlasování:
5.

ZO/6.3.2019 Návrh rozpočtu 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet obce na rok 2020 včetně soc. fondu
Ing.Heřmanský správce rozpočtu odůvodnil předložený návrh - viz. příloha
Ing.Mlynka - rozpočtován je mj. základní vstup do MAS Lípa; dotace v.o.s. ANIMA bude navýšen o Kč 25tis.; ostatní
dotace spolkům a organizacím na r. 2020 budou předloženy ke schválení ZO po provedené kontrole a vyhodnocení využití
finančních prostředků za r. 2019;
pí Bochníčková - příspěvek TS Vrdy 5800tis. nebo 5520tis.Kč? V rozboru hospodaření za r. 2019 měla být zohledněna
fakturace obci ve výši 711tis.Kč (dle zřizovací listiny měly být výnosy odečteny)! pí Mladá konstatovala, že TS jiné výnosy
nemají,
TS budou nadále obci fakturovat Kč 320tis.?
Ing.Mlynka - převodem kulturního domu z výpůjčky TS na obec odpadá TS přínos zisku (v rozpočtu je zohledněno) informaci o plnění rozpočtu v r.2020 předložím v měs. 06/2020. Jediná výdělečná činnost, je poskytování práce dle
schváleného ceníku TS. Nejsem za to, aby se obci fakturovalo; čeká nás výstavba sběrného dvora, některé práce by
mohly proběhnout dodavatelsky prostřednictvím TS (mohli by se vydělat na odměny).
Pro: Ing. Čapek, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela,
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Aleš Heřmanský
Typ dokumentu: Usnesení
6.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.4.2019 Ceny vodného a stočného pro r.2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
ceny vodného a stočného pro rok 2020:
a) vodné - Kč 46,39 bez DPH
b) stočné - Kč 35,39 bez DPH
Ing.Mlynka - ceny jsou vázány plněním smlouvy na základě dotačního titulu (viz. každoroční nárůst cen)
vodné se zvyšuje + 1,04 Kč, tj. 46,30 Kč bez DPH
stočné "
"
+ 1,49 Kč, tj. 35,39 Kč bez DPH
(sazba DPH se má snižovat na 10%, celková cena by klesla cca o 5,-Kč)
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný,
Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Aleš Heřmanský
Typ dokumentu: Usnesení
7.

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.5.2019 OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
OZV č. 3/2019 o místním poplatku ze psů
Ing.Mlynka - RO doporučila původní návrh OZV zjednodušit - zúžit okruh sazeb za 2. a každého dalšího psa navrhujeme, aby občan zaplatil za každého psa 200,-Kč a občané nad 65 let věku za každého psa 100,-Kč /snížená
sazba/
Poplatky byly mírně navýšeny z důvodu pravidelného odchytu zatoulaných psů, což přináší obci další náklady (poplatky v
útulku v Kutné Hoře činí 2500,-Kč malý pes, 5000,-Kč velký pes) vč. likvidace psích exkrementů. V obci je evidováno 425
psů, za které odpovídají majitelé - viz. příhoda u Samků (napadení jorkšíra dvěma vlčáky, kteří způsobili ztrátu psa a děti
utrpěly šok). Od r. 2020 je povinné čipování psů.
MVDr.Táborská - pes, který má být vaxinován musí být čipován - výjimku mají psi, kteří byli před 3.7.2011 tetováni nebo
štěňata ve stáří 0,5 roku. Od 1.1.2021 má vzniknout centrální registr Krajské veterinární správy.
Ing.Mlynka - zakoupení čtečky čipů je zatím bezpředmětné, není stanovena povinnost registrace do databáze
- od původního návrhu zvýhodněné sazby za dalšího psa u občanů nad 65 let bylo ustoupeno z obávaného
zneužívání dětmi starších rodičů
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný,
Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení
8.

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.6.2019 OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
Ing. Mlynka - předložil ke schválení návrh na změnu sazbu u poplatku za umístění reklamního zařízení -původní sazba Kč
2,-, navrhovaná sazba Kč 10,-za každý započatý m2 a den (jedná se o minimální sazbu poplatku)
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný,
Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

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

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.7.2019 OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromaždování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním
odpadem
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
OZV č. 5/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

MVDr.Táborská - vznesla požadavek na zdůvodnění přijetí nové OZV z důvodu přítomné veřejnosti
pí Špinarová - nově je uvedena likvidace jedlých olejů a tuků
Ing.Mlynka - tento druh odpadu již probíhá, ale nebyl předmětem platné OZV
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný,
Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

10.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Jana Špinarová

Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.8.2019 Informace starosty obce o likvidaci TKO v r. 2020
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
poplatek za TKO v r. 2020 v částce 0,- Kč
Ing. Mlynka - informoval o jednání s pí Kalivodovou, AVE CZ Čáslav - smlouva na likvidaci TKO je platná do r. 2022
(zakotveno malé % inflace); naše volební seskupení a rada obce navrhuje poplatek za TKO v r.2020 ve výši 0,-Kč
(počítáme se získáním odměny za separaci odpadů, dále v r.2021 by měl být dokončen sběrný dvůr - plasty, papír, které
budou lisovány). V rámci dotace stanoveny limity v průběhu 5 let a za množství vytříděného odpadu získáme odměnu.
Mgr.Kobela - v jaké výši jsou vyčísleny náklady na likvidaci TKO?
Ing. Mlynka - celkové náklady za likvidaci TKO v r.2018 činí 1 793 772,-Kč/, tj. Kč 580,-/1 občan; svoz odpadu
prostřednictvím firmy AVE ubyde (sběrný dvůr);, firma EKO-KOM a.s. nám vrací finance za třídění odpadu a do Hostovlic
vozíme bioodpad.
Pro: Ing. Čapek, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti: pí Bochníčková, p. Dalešický, Mgr. Franc, Ing. Herout, Mgr. Kobela
Zdržel se: p. Čejka,
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Miloš Mlynka
Typ dokumentu: Usnesení
11.

Hlasování
Pro: 8 Proti: 5 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.9.2019 Přihláška k záměru obce na prodej pozemku p.č. 5/54 k.ú. Dolní
Bučice_Michal Štípek
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
připomínky a náměty MVDr. Táborské k záměru obce na prodej pozemku p.č. 5/54 k.ú. Dolní
Bučice zaslané ke kontrolnímu orgánu Středočeského krajského úřadu
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej pozemku p.č. 5/54 - zahrada o výměře 29 m2 v k.ú. Dolní Bučice odděleného na
základě GP č. 523-19/2019 ze stávajícího pozemku p.č. 5/31 zahrada, k.ú. Dolní Bučice, který
je v majetku obce Vrdy p. Michalu Štípkovi, Bojovníků za svobodu 1537, 286 01 Čáslav za
cenu stanovenou znaleckým posudkem Kč 6970,- vč. vyučtování ceny znalečného Kč 1800,-.

Ing. Mlynka - konstatoval, že MVDr. Táborská zaslala připomínky k záměru obce na prodej pozemku p. Štípkovi, který byl
většinově schválen, ke kontrolnímu oddělení KÚSK - výsledek nám zatím nebyl zaslán, stanovisko obce nelze
MVDr.Táborské proto vydat (čekáme na vyjádření KÚ)
pí Švadlenková - dotaz, co bylo obsahem podání MVDr. Táborské (10 bodů)?
p.Hnátek - vznesl dotaz, jaký je rozdíl v námětu zaslaném obci a KÚSK?
MVDr.Táborská - využila jsem svého práva a podala jsem podnět k prošetření, nyní čekám na odpověď - především jsem
oslovila zastupitelstvo ne veřejnost (jedná se o připomínky vůči zastupitelstvu) - dokument byl adresován obci, ale
souhlasím s jeho přečtením
pí Bochníčková - se všemi body souhlasím, spousta rodin je proti záměru obce
p.Štípek, žadatel - stavbou garáže zůstane zachována komunikace o šířce 3 m; zkoušky s otáčením proběhly - auta se
otočila, jediný, kdo možná bude mít problém jsme my
MVDr.Táborská - něchtěla jsem na jednání ZO přijít, vidím, že ostatní hledí na problematiku jinak, je mi jedno, jak to v
budoucnu dopadne - vyjádření obce nepožaduji
Ing.Mlynka - nic jsme neporušili; jak doložíte, že 5 rodin se záměrem nesouhlasí?
MVDr.Táborská - podpisy přinesu; sám víte, jaké hlasy se vedly při jednání v ulici; na prodej nebylo přijato žádné
usnesení - záměr obce ZO odmítlo; když plánujete zokruhování prostoru - prodejte pozemek poté; přestávám bojovat,
nezájem mě burcuje, vedou se jen hospodské řeči, nemám za potřebí se dále angažovat
p.Dalešický - osobně jsem byl na místě, přinesl jsem vyjádření projektanta
MVDr. Táborská - s razítkem?
p.Dalešický - možná mám doma i s razítkem; je přeci logické, když nám nevadí stavba RD, aby p.Štípek pozemek koupil;
obec se snažila dořešit závazek vůči p.Štípkovi - nic protizákonného
MVDr.Táborská - čekala jsem, až mi obec odpoví, ale nikdo nebyl schopen říct, zda je záměr v souladu s legislativou
Ing.Mlynka - počkáme na vyjádření vyššího instančního orgánu - záměr byl řádně zveřejněn, přihlásil se 1 zájemce nevidím pochybení ZO
MVDr.Táborská - až se dohodnete, dejte mi to písemně
p.Čejka - musím zdůraznit, že jsem 8.8.2019 navrhoval koupě pozemku od pí Jiráskové - nic nebrání, aby se podmínka
zokruhování splnila a pozemek se prodal
Ing.Mlynka - záměr obce veřejnost zná; manž.Jiráskovi předloží obci závazné stanovisko v r. 2020 (po vánocích); odkup
pozemku by byl formou úvěru - viz. pozemky p.Ištoka
p.Dalešický - v měs. 03/2019 jsme záměr odložili a dosud jsme ho neschválili
MVDr.Táborská - navrhuji nejprve odkup a poté prodej pozemků
Ing.Mlynka - běží nám lhůty
p.Hnátek - v ul. Ovocná bydlím, s prodejem nemám problém, MVDr. Táborská u mě s peticí nebyla; do původních prostor
zajížděli před 2 lety TS Vrdy s problémy, nyní jsou podmínky daleko lepší, na hlučnost jsem doplatil pouze já; nikdo z ulice
není proti prodeji pozemku, kromě Lenky B.; vždyť se prodává kus zabetonovaného pozemku; v případě zokruhování
budu mít 1m od silnice studnu a budu psát petici na kraj; prodej 29 m2 je prkotina a od začátku naráží na problémy!
pí Švadlenková - pozemek se naopak rozšíří; každý v ul. má garáž a auta stojí venku! p. Štípek musí čelit problematice a
jak tam má v budoucnu bydlet?
Mgr.Franc - v měs. 03/2019 nebyl k dispozici GP, proto jsme žádost odsunuli; za těchto podmínek není problém prodej
schválit; reagovat na stížnost bychom měli hned!
p.Šindelář - vznesl připomínku k výroku MVDr.Táborské "kompenzace něčeho" - vodovod v ul. bude! Hysterie vznikla při
požáru RD ░░░░ ░░ , kdy pochybil velitel zásahu, který měl dbát především na bezpečnost; v budoucnu se musí řešit
odstranění patníků a parkování aut na silnici; jsem rád, že prodáme pozemek mladému člověku
MVDr.Táborská - v době prodeje stavebního pozemku jste byl starostou a vyřkl jste větu "proč jste mi to neřekli, nikdy
bych to neprodal".
p.Šindelář - nemám se čím trápit
MVDr.Táborská - prodej tohoto pozemku považuji za kompenzaci obce
Pro: Ing. Čapek, p. Dalešický, Ing.Herout, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p.
Šindelář
Proti: p. Čejka, Mgr. Kobela
Zdržel se: pí Bochníčková
Mgr. Franc opustil jednání ZO Vrdy z důvodu pracovní neschopnosti (vypršela mu doba vycházek).

12.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Jana Špinarová

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

Typ dokumentu: Usnesení

Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.10.2019 Žádost p. Nalezinka o majetkoprávní vypořádání
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
záměr obce na odkoupení části pozemku p.č. 973/3 v k.ú. Vrdy ve vlastnictví p. Nalezinka,
Smetanovo nám. 320, Vrdy za cenu stanovenou znaleckým posudkem

Ing.Mlynka - jedná se o odkoupení části pozemku, kterou odděluje stavba protipovodňové hráze (pozemek pod stavbou
vykupuje od p.░░░░ ░ Povodí Labe s.p.) a tato část zasahuje mj. do přístupové cesty.
Povodí Labe s.p. nabízí p.Nalezinkovi za odkoupení zastavěné části pozemku cenu Kč 260,-/m2.
pí Špinarová - cena nezastavěného pozemku by měla být nižší; pí Čížková z Povodí Labe s.p. nám přislíbila nechat
vypracovat na tuto část pozemku p. Nalezinka znalecký posudek
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí
Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

Předkladatel:
Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení
13.

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

ZO/6.11.2019 Návrh na vyplacení odměn členům výborů
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
vyplacení odměn členům Finančního výboru, Kontrolního výboru a Osadním výborům - Horní
Bučice, Zbyslav, Koudelov-Skovice
Ing.Mlynka shrnul spolupráci KV, FV, OV v návaznosti na předložený návrh odměn za r. 2019 a nabídl OV Horní Bučice a
Koudelov-Skovice spolupráci při jednání, tak, jak to probíhá v případě OV Zbyslav (každé 1. úterý v měsíci)
Bc.Šedivý - v případě odměn OV Koudelov-Skovice předeslal, že návrh odměn není v plné výši (začínáme pracovat s dětmi
a v r. 2020 plánujeme zorganizovat tábor)
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Ing.Herout, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová,
Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: Mgr. Kobela
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Prausová
Typ dokumentu: Usnesení
14.1.

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.12.2019 Rozpočtové opatření č. 5
I. Zastupitelstvo obce schvaluje

Rozpočtové opatření č. 5 / 2019
Ing. Heřmanský odůvodnil návrh RO č. 5/2019 - příjmy a výdaje jsou vyrovnané v celkové výši 2 155 125,- Kč (opravy a
udržování komunikace, DPS; ČOV - nákup služeb, čerpadla; ATS, koupaliště, požární ochrana)
a) Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, p. Dalešický, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí
Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková, Ing.Herout
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Aleš Heřmanský
Typ dokumentu: Usnesení
14.2.

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.13.2019 Závěrečné rozpočtové opatření č. 6/2019
I. Zastupitelstvo obce pověřuje
- radu obce schválením závěrečného rozpočtového opatření č. 6/2019
Ing. Heřmanský předložil návrh pověřit radu obce schválením závěrečného RO č. 6/2019
b) Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, p. Dalešický, Ing. Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová,
Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: pí Bochníčková
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Aleš Heřmanský
Typ dokumentu: Usnesení
15.

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.14.2019 Zpráva o uplatňování územního plánu Vrdy
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Zprávu o uplatňování územního plánu Vrdy
Starosta obce Ing.Mlynka předložil ke schválení návrh zprávy o uplatňování Územního plánu Vrdy, která obsahuje
vyhodnocení ÚP vč. změn podmínek, na kterých byl ÚP vydán a vyhodnocení nepředpokládaných negativních dopadů na
udržitelný rozvoj území aj. např. návrhy na aktualizaci zásad územního rozvoje (viz. příloha).
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí
Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Jana Špinarová

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

Typ dokumentu: Usnesení
16.

Usnesení bylo: Přijato

Změna č. 2 Územního plánu Vrdy
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zadání změny č. 2 územního plánu Vrdy v souladu s § 47 odst. 5 stavebního zákona, které
bude po doplnění předloženo na příštím jednání zastupitelstva obce

Ing. Mlynka doporučil návrh na změnu č. 2 ÚP Vrdy odložit na příští jednání (návrh je třeba
aktualizovat - doplnit i o pozemky obce v lokalitě za p. ░░░░ ░ které by byly vhodné k výstavbě
RD).
Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Miloš Mlynka
Typ dokumentu: Usnesení
17.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:

Podání žádosti o dotaci "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy"
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
podání žádosti na příslib o dotaci
dle výzvy č. 47 MMR z EFRR
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0004140 "Vybudování odborných učeben ZŠ Vrdy"

na projekt

Mlynka odůvodnil podání žádosti na příslib o dotaci dle výzvy č. 47 MMR z EFRR na projekt "Vybudování odborných
učeben ZŠ Vrdy"
Mgr.Kobela - dotaz - LK Advisory bude měnit zadání?
Ing.Mlynka - ano, v r. 2020 musí přehodnotit ceny; v měs. 06/2020 se plánuje VŘ; v r. 2021 zahájíme stavební úpravy s
dokončením výstavby v r. 2022. Zbytkové práce do 800tis. (vnitřní vybavení a úpravy) do 800tis. může provést bez VŘ.
Mgr.Kobela - informaci bereme zatím na vědomí

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka
Zpracovatel: Ing. Miloš Mlynka
Typ dokumentu: Usnesení
18.

Hlasování
Pro: Proti: Zdrželo se: Nehlasovalo:
Usnesení bylo:

ZO/6.15.2019 Vstup obce do sdružení MAS Lípa pro venkov z.s.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
zařazení správního území obce Vrdy do území působnosti

MAS Lípa pro venkov z.s. na období 2021 – 2027. Schválením

zařazení do území působnosti MAS Lípa pro venkov z.s. nevznikají obci žádné závazky vůči MAS.

Mgr.Kobela, manažer a koordinátor MAP II Čáslavsko odůvodnil výhody členství v MAS Lípa pro venkov z.s.
(přerozdělování dotací z evropských fondů - programovací období končí a nové bude v r. 2022, 2023); možnost podat
žádost o členství je 1x za 6let a návratnost pro obec se projeví až v r. 2023 (význam pro obec našeho typu). Poplatky jsou
roční a vstupní (2000,- Kč + 6,-Kč/občan a dále 30,-Kč/občan - celkem cca 88tis.Kč).

Ing.Mlynka - o vstupu obce do MAS Lípa pro venkov z.s. bude rozhodovat valná hromada v měs. 03/2020; výhledově
můžeme výhodně dosáhnout na 1 dotační titul z několika zdrojů
Mgr.Kobela - o tom, jaký přínos bude mít vstup do MAS pro obec budou rozhodovat také drobní podnikatelé a spolky
(není zaměřeno jen na obec)
Ing.Mlynka - na jednání MAS ve Zbraslavicích jsem byl spíše jako pozorovatel
MVDr.Táborská - vznesla dotaz, jaký rozdíl je mezi Mikroregionem Čáslavsko a MAS Lípa pro venkov z.s.
Mgr.Kobela - Mikroregion je dobrovolný svazek obcí - čerpají národní finance a MAS Lípa čerpaní evropské finance
p.Hnátek -dotaz - je pro obec přínosné zůstávat členem Mikroregionu v platit příspěvky?
Ing. Mlynka - prostřednictvím Mikroregionu máme zažádáno o 2 elektronické úřední desky - vedení Mikroregionu se
zužuje - dnes zůstává pouze předseda
p.Šindelář - před 12 lety nebylo ukončeno plánovací období, měli jsme se přihlásit ke Kutné Hoře; Mikroregion se snaží
pomáhat především menším obcím. Vstupu do MAS je jediný způsob, jak dosáhnout na finance!
p. Hnátek - souhlasím se vstupem do MAS (ale bude se platit 2 spolkům za členství)
Ing. Heřmanský - poplatek Mikroregionu činí 12tis./rok, ale jsou i jiné poplatky, např. SMO
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Ing.Herout, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová,
Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: Mgr. Kobela
Nehlasoval

19.

Předkladatel:

Hlasování

Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

ZO/6.16.2019 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o
umístění stavby č. IE-12-6009665/SOBSVB/1 "Vrdy, U Mostu náhrada zděné věžové
DTS"
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-126009665/SOBSVB/1 "Vrdy, U Mostu náhrada zděné věžové DTS" mezi Obcí Vrdy, IČ
00236616, zastoupené Ing. Milošem Mlynkou (budoucí povinná) a ČEZ Distribuce, a.s., IČ
24729035 zastoupené spol. Maděra a Šípek, spol. s r.o., IČ 45144664, Poděbrady, Kluk 116
(budoucí oprávněná)
Ing.Mlynka - na základě předkládané smlouvy se bude stavět nová trafostanice ve dvoře OÚ - místo garáže a nahradí
téměř nefunkční trafostanici "U Vávrů" před mostem
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí
Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval

20.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Jana Špinarová
Typ dokumentu: Usnesení

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

ZO/6.17.2019 Informace starosty obce
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí

informace starosty obce
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
termíny jednání ZO v r. 2020
Ing.Mlynka - informoval:
-o výsledcích VŘ na tajemnici OÚ - komise ve složení Mgr.Bc.Bělský, Ing.Mlynka, Ing.Libánský
(KÚSK), Ing.Ronovský (tajemník MěÚ Čáslav), Ing.Heřmanský, pí Špinarová projednala 2 došlé
žádosti;
uchazečky byly přizvány k ústnímu pohovoru, 1 se z pracovních důvodů omluvila -náhradní termín
k pohovoru sjednán nebyl. Komise navrhla jmenovat uchazečku Ing. Zuzanu Havlíkovou
Heřmánkovou (bývalá starostka Městyse Žehušice),
Žádost o jmenování tajemnice byla podána na KÚSK, který jmenování potvrdil, s nástupem do
funkce od 1.1.2020 s 6 měs. zkušební lhůtou (v budoucnu bude tato funkce odvolatelná).
Z důvodu zřízení funkce tajemnice jsem mj. souhlasil s pověřením dočasného vedení TS Vrdy.
-závěrečná kontrola "Cyklostezka Dolní Bučice - Koudelov" - v dokumentech chyběla smlouva mezi
Obcí a Ethanol Energy a.s., podklady jsem musel vyžádat na IROP(hrozba vrácení dotace).
Udržitelnost je do 06/2020.
-lihovar - o účasti na vánočním posezení s vedením firmy a starosty okolních obcí - podána
informace o provedeném vrtu - oficiální zpráva zatím není - hodnoty nebyly uvedeny, požádal jsem
o předložení závěrečné zprávy pro zastupitelstvo;
vrtem nebyly narušeny zdroje v hloubce do 60 a 100m, úbytek vody nebyl zaznamenám
-hasičská zbrojnice - finance na projektovou dokumentaci jsou plánovány, je potřeba vybrat místo
(vytipované návrhy - parkoviště Tylova ul., u MŠ za školou; čp. 10 Vrdy, sportovní hřiště)
Bc.Šedivý - hovořili jsme, že uděláme odborný projekt (náhled) a svoláme pracovní jednání
p.Šindelář - část komunikace v ul.Sportovní je v majetku Ing.Čapka (mostek u hřiště by byl v
ohrožení)
Ing.Mlynka - prostor pod lékárnou umožní výjezd pod zeleninou
p.Ferus - jediné vhodné místo je na řepníku na pozemku za školkou, což potvrdil i nepředstavený
člen hasičského sboru
Ing. Mlynka - potřebuji znát názor zastupitelů
p.Šindelář - jsou tady zástupci Dolních Bučic, kteří požadovali prostor pod lékárnou zastavit
bytovým domem a opravit čp. 96; mě osobně se nelíbí postavit zbrojnici v centru obce - doporučuji
ponechat na čp. 10 Vrdy
Ing.Herout - odkázal na zpracovanou studii
Ing.Mlynka -vyzval členy ZO a hasiče k vytvoření pracovního týmu, který bude jmenován 15.1.2020
p.Ferus - v čp. 10 vyřešíte pouze garáž pro jednotku, zázemí by mělo být pohromadě - objekt čp.
10 není vhodný; doporučuji přizvat zástupce hasičů a návrh prodiskutovat
Ing.Mlynka - návrh pracovního týmu bude předložen ZO; kvitoval spojení 2 hasičských jednotek
- odpověděl na dotaz k zabarikádované části cyklostezky v Koudelově - jedná se o
pozemek v majetku Diany Čapkové (problém v osobní rovině); evidujeme stížnosti p. Baldy, který
si způsobil úraz.
Ing. Čapek - problém s pozemkem řešíme s MěÚ Čáslav; navrhuji pro výstavbu nové hasičské
zbrojnice směnit pozemek za benzinou v poměru 1:1

MVDr.Táborská - dotaz k hlučnosti letadel a možnosti uplatnění kompenzací
Ing.Mlynka - jedná se o výcvik s nočním viděním k nasazování do operací s nadnárodním cílem;
letiště funguje 60 let a kompenzace nemají ani v Chotusicích
- předložil návrh termínů jednání ZO v r. 2020: 19.3; 21.5.; 13.8.; 15.10.; 10.12. hlasování:
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Ing.Herout, Mgr.Kobela, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová,
Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti: p.Dalešický
Zdržel se:
Nehlasoval

21.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Ing. Miloš Mlynka
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 12 Proti: 1 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Diskuze pro veřejnost
Občané diskutovali v průběhu jednání na vyzvání starosty obce.
Předkladatel: starosta

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

22.

ZO/6.18.2019 Materiál na stůl - legislativní změna v odměňování členů zastupitelstev dle
nařízení vlády č. 318/2017 Sb.
I. Zastupitelstvo obce schvaluje
navýšení odměn členů zastupitelstva o 10 % s účinností od 1.1.2020 dle novely nařízení vlády
č. 318/2017 Sb. o výši odměn členů zastupitelstev územních samosprávných celků
Ing.Mlynka - navrhuji navýšení odměn členům zastupitelstva ve výši 10% plošně všem zastupitelům
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, p.Kořínek, p. Novotný, Ing.Mlynka, pí Wittvarová, Bc.Šedivý, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: p. Dalečický, Ing. Herout, Mgr. Kobela, pí Bochníčková
Nehlasoval

23.

Předkladatel: Ing. Miloš Mlynka

Hlasování

Zpracovatel: Jana Prausová
Typ dokumentu: Usnesení

Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení bylo: Přijato

Závěr
Ing. Mlynka poděkoval přítomný za účast, popřál všem krásné vánoce a jednání zastupitelstva
obce ve 20.20 hodin ukončil.
Předkladatel: starosta

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

Mlynka Miloš, Ing.

Wittvarová Liběna

Starosta

Místostarostka

Špinarová Jana

Špatenková Hana

Zapisovatelka

Zapisovatelka

Herout Josef, Ing.
zastupitel

Šindelář Antonín
zastupitel

Zapisovatelé:

Ověřovatelé:

