Zastupitelstvo obce Vrdy
USNESENÍ 3. SCHŮZE zastupitelstva obce KONANÉ DNE 1. 7. 2014

BERE NA VĚDOMÍ:
- Spolek pro zdravé Vrdy, o. s., Sportovní 288, 285 71 Vrdy v návaznosti na požár ve firmě Ethanol
Energy, a.s. žádá o zpracování jasně daných pravidel k varování občanů obce Vrdy v případě
mimořádných událostí a to nejen v návaznosti na výše uvedenou firmu.

URČUJE:
Usnesení č. 24/2014 - ověřovateli zápisu jednání zastupitelstva obce pana Ing. Miloše Mlynku a pana
Mgr. Jiřího Stýbla.
SCHVALUJE:
Opravu usnesení č. 19/2014 ze dne 26.5. 2014 že rozhodne o provedení či neprovedení účetní
závěrky (bez inventarizace majetku) na svém zasedání dne 25.8.2014.
Usnesení č. 25/2014 - návrhovou komisi pro přípravu návrhu usnesení ve složení:
předseda – p. Zdeněk Duben
členové Mgr. Tomáš Franc, pí Jolana Vysloužilová
Usnesení č. 26/2014 - program jednání dle předloženého návrhu.
Usnesení č. 27/2014 - Zastupitelstvo obce Vrdy na základě ustanovení § 85 odst. j), zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) v návaznosti na schválení poskytnutí dotace Výborem
Regionální rady regionu soudržnosti Střední Čechy schvaluje uzavření smlouvy s Regionální radou o
poskytnutí dotace ve výši 9 612 410,30 Kč a schvaluje vyčlenění peněžní částky ve výši 1 875 024,70
Kč, odpovídající spolufinancování projektu „Cyklostezka Dolní Bučice - Koudelov“, reg. č.
CZ.1.15/1.2.00/80.01800.
Usnesení č. 28/2014 - níže uvedené převody nemovitostí:
a) záměr prodeje části pozemku p. č. 469/1 k. ú. Dolní Bučice, na kterém je umístěna vysokotlaká
regulační stanice plynu a zřízení práva služebnosti k této regulační stanici
b) prodej části pozemku p. č. 37/2 k. ú. Vrdy manželům Petru a Martině J., Školská 47, 285 71 Vrdy
za kupní cenu 50,-- Kč/m2 (jedná se o zbytkový pozemek)
c) prodej části spoluvlastnického podílu k pozemku p.č. st. 241 o výměře cca 140 m 2 v k.ú. Vrdy
manželům Josefu a Haně P., Nerudova 254, 285 71 Vrdy za cenu 50,-- Kč/m2 pozemku (jedná se o
zbytkový pozemek)

Usnesení č. 31/2014 -rozpočtové opatření č. 2/2014 dle návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.
Dále zastupitelstvo obce schvaluje finanční dar místostarostovi obce p. Ing. Miloši Mlynkovi dle
návrhu, který tvoří přílohu tohoto usnesení.

NESCHVALUJE:
Usnesení č. 29/2014 - poskytnutí příspěvku JK IVAHU
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V. UKLÁDÁ:
Usnesení č. 30/2014 - místostarostovi obce p. Ing. Miloši Mlynkovi, aby zajistil zpracování systému
včasného varování občanů v případě mimořádných událostí v obci vč. evakuačních plánů a předložil
tento dokument zastupitelstvu obce ke schválení.

VI. POŽADUJE:VII. NEPOŽADUJE: VIII. POVĚŘUJE:IX. REVOKUJE: X. ODROČUJE: -
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