Zastupitelstvo obce

Z Á P I S
z 4. zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 13.8.2020
od 17:00 hodin zasedací místnosti obecního úřadu Vrdy
P ř í t omni:

L e n k a Bochníčkov á , I n g . To m á š Č a p e k , M i r o s l a v Č e j k a , M g r. N o rbert Kobela,
Jiří Kořínek, Ing. M i l o š M l y n k a , P e t r N o v o t n ý , To m á š S t i b u r e k , Bc. Jaroslav
Š e d i vý, Antonín Š i n d e l á ř , J i t k a Tr u k s o v á

O m lu veni:

P a v e l Dalešický, M g r. To m á š F r an c , I n g . J o s e f H e r o u t , L i b ě n a Wittvarová

N e p ř ítomni:
H o s t é:

M g r. Jiří Stýblo, B c . L i n d a K a s a l o v á , I n g r i d S p á č i l o v á , M g r. J a r oslava
P o l g árová

P ř e d sedající:

In g . Miloš Mlynk a

O v ě ř ovatelé:

M i r o slav Čejka, B c . J a r o s l a v Š e di v ý

N á v r hová komis e :

L e n k a Bochníčkov á , P e t r N o v o t ný , To m á š S t i b u r e k

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu
Ing. Mlynka zahájil jednání netradičně přivítáním přizvaných hostů:
Mgr. Jiří Stýblo, kterému jménem zastupitelstva poděkoval za celoživotní přínosnou kariéru
ve školství a předal mu věcný dar (hodinky). Mgr. Stýblo poděkoval za poskytnutý dar a konstatoval,
že v naší škole působil 49 let (v r. 1963 nastoupil jako žák a po studiu na střední škole se vrátil a
působil zde jako kantor I. a II. stupně, zástupce ředitele a ředitel). Závěrem poděkoval zastupitelům za
letitou spolupráci a za vstřícný přístup obce ke škole.
Starosta obce představil novou ředitelku Základní školy Vrdy Mgr. Jaroslavu Polgárovou, které
popřál mnoho úspěchů v nové funkci. Mgr. Polgárová poděkovala a příslíbila, že se snad vše povede,
neboť školu přebírá v dobré kondici.
Jako další hosty starosta obce představil Bc. Lindu Kasalovou, vedoucí TS Vrdy, která nastoupila
1.8.2020 s 6 měs. zkušební dobou; pogratuloval jí ke zvolení a popřál úspěšnou kariéru.

Dalším hostem byla pí Ingrid Spáčilová, která byla přijata na pozici mistra TS Vrdy od 1.8.2020 (6
měs. zkušební doba) bez výběrového řízení na uvolněné místo po p. Schreiberovi. O jejím výběru
rozhodla rada obce na základě účasti v konkurzním řízení na vedoucí TS, kterého se zúčastnila.
Závěrem ji popřál hodně profesních úspěchů.
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka navázal na jednání zastupitelstva obce. Konstatoval, že jednání bylo
řádně svoláno podle § 93 odst. 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 11 členů zastupitelstva obce - omluven Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Dalešický, pí
Wittvarová (viz prezenční listina), ZO je tedy usnášeníschopné.
Podklady pro jednání obdrželi členové ZO v elektronické podobě.
Starosta obce konstatoval, že z jednání zastupitelstva bude pořízen zvukový záznam pro
potřeby vyhotovení zápisu.
Zpráva ověřovatelů zápisu ze dne 18.6.2020
p. Kořínek, pí Truksová - zápis souhlasí

Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

2.

ZO/4.1.2020 Jmenování ověřovatelů zápisu a návrhové komise
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce jmenuje
ověřovatele zápisu: Miroslav Čejka, Bc. Jaroslav Šedivý

II. Zastupitelstvo obce jmenuje
návrhovou komisi: předseda - Petr Novotný
členové - Lenka Bochníčková, Tomáš Stiburek
III. Zastupitelstvo obce jmenuje
zapisovatelky jednání: pí Janu Špinarovou
sl. Hanu Špatenkovou

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
3.

Kontrola usnesení
Kontrola plnění usnesení je v kompetenci tajemnice Ing. Havlíkové-Heřmánkové - přijatá usnesení jsou průběžně plněna.
Diskuse:Hlasování:
Pro:
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

4.

ZO/4.2.2020 Materiál na stůl - Návrh programu
Ing. Mlynka předložil ke schválení pozměňovací návrh programu - doplněné body jsou s názvem "materiál na stůl" (operativně
předloženy ke schválení na základě rozhodnutí rady obce ze dne 10.8.2020).
Diskuse: Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
program zasedání ZO Vrdy konaného dne 13.8. 2020 dle předloženého návrhu
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
5.

ZO/4.3.2020 Návrh na revokaci USN ZO _ úplatné nabytí pozemku p.č. 2/6 v k.ú. Zbyslav do
vlastnictví obce
-SPÚ podanou žádost o úplatný převod pozemku p.č. 2/6 - trvalý travní porost o výměře 168m2 v k.ú.
Zbyslav (pozemek před bývalou školou) zamítl na základě doloženého územního rozhodnutí o umístění
stavby "Vrdy-dokončení vodohospodářské infrastruktury obce II" č.j. Výst. 1951/17 z důvodu nesplnění
zákonné podmínky zastavění stavbou ve prospěch obce - stavba vodohospodářské infrastruktury se netýká
povrchu pozemku, nýbrž je umístěna pod povrchem.
SPÚ předal kopii územního rozhodnutí na pobočku SPÚ v Kutné Hoře, která s obcí dořeší smlouvu o
věcném břemeni.
- SPÚ doporučuje v případě, že obec má záměr na předmětném pozemku vybudovat stavbu komunikace,
podat žádost na SPÚ o udělení souhlasu s trvalým záborem pozemku (za účelem výstavby tělesa místní
komunikace). Za předpokladu, že bude ze strany SPÚ vydán souhlas s umístěním a provedením takové
stavby, je stavebník (obec) oprávněn na základě tzv. speciální nájemní smlouvy stavbu provést. Po realizaci
stavby, resp. její kolaudaci je možné přistoupit k majetkoprávnímu vypořádání pozemku formou
bezúplatného převodu dle ust. § 7 odst. 2 písm. a),b) zák. o SPÚ.

Diskuse:Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce revokuje
USN ZO č. 2.19.2020 ze dne 21.5.2020 - schválení úplatného převodu pozemku p.č. 2/6 - trvalý travní
porost o výměře 168 m2 v k.ú. Zbyslav z majetku Státního pozemkového úřadu, Husinecká 1024/11a,
Žižkov, 13000 Praha 3 do majetku obce Vrdy dle § 10 odst. 1 zákona č. 503/2012 Sb. (pozemek je
určen k zastavění stavbou "Vrdy-dokončení vodohospodářské infrastruktury obce II") za cenu
obvyklou dle ustanovení § 14 odst. 1 zákona o SPÚ

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
6.

ZO/4.4.2020 Návrh na revokaci USN ZO_ bezúplatný převod pozemků p.č. 102/1 a 102/2 k.ú. Vrdy
- SPÚ zamítá žádost obce o bezúplatný převod pozemků p.č. 102/1 - zahrada o výměře 4 063m2 a p.č. 102/2
- orná půda o výměře 7 830 m2 v k.ú. Vrdy na základě doložené platné územně plánovací dokumentace obce
Vrdy
- zákonná podmínka "k realizaci veřejné zeleně určené územním nebo regulačním plánem" není splněna,
neboť se předmětné pozemky nacházejí v ploše funkčního využití ZP-plocha veřejných prostranství, bez
hlavního využití veřejná zeleň
- nabízí se možnost úplatného převodu dle § 10 odst. 1 písmene b) nachází-li se v zastavěném území a
podle platného územního plánu v ploše veřejného prostranství. Podle ustanovení §14 odst. 1 zákona o
SPÚ se tyto pozemky oceňují cenou obvyklou na základě znaleckého ocenění.
Diskuse:
p.Čejka - doporučil oslovit SPÚ, zda by souhlasil se změnou využití pozemků ve prospěch obce, abychom o
ně nepřišli
p. Šindelář - souhlasil s návrhem změnit ÚP v návaznosti na záměr obce - výstavba nové MŠ a jejího zázemí
(předat k vyřízení právníkovi, zajistit předkupní právo pro obec)
Ing. Mlynka - prioritou jsou stavební pozemky - změna ÚP již běží; výše uvedené pozemky máme
propachtovány; s MěÚ Čáslav projednám termín nové změny ÚP
pí Bochníčková -obává se, aby pozemky nekoupil někdo jiný - souhlasí s návrhem na změnu ÚP
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce revokuje
USN ZO 2.18/2020 ze dne 21.5.2020
bezúplatný převod zemědělských pozemků z majetku ČR - Státního pozemkového úřadu, IČ
01312774,Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 - Žižkov do majetku Obce Vrdy, IČ 00236616, zast.
Ing. Milošem Mlynkou, starostou obce, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy dle § 7 odst. 1 písm. e)
zákona č. 503/2012 Sb., o statním pozemkovém úřadu a o změně některých souvisejících zákonů, ve
znění pozdějších předpisů:
- p.č. 102/1 - zahrada o výměře 4 063 m2 v k.ú. Vrdy
- p.č. 102/2 - orná půda o výměře 7 830 m2 v k.ú. Vrdy
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
7.

ZO/4.5.2020 Adresný záměr obce č. 1/2020 na směnu pozemků v k.ú. Starkoč u Bílé Podolí
předložen nově vypracovaný GP č. 121-178/2020 Ing.Štolbovou, Praha 4 na základě požadavku ░░░░ ░░
na směnu pozemku v poměru 1:1 (majetkoprávní vypořádání je žádoucí z důvodu vybudování přístupové
cesty k vodovodnímu vrtu VK5)
Diskuse:Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
adresný záměr na bezúplatnou směnu pozemků dle GP č. 121-178/2019 vyhotoveného Ing. Štolbovou
- pozemek budoucí p.č. 369/11 - orná půda o výměře 180 m2 v k.ú. Starkoč u Bílého Podolí oddělený
z pozemku p.č. 369/3 - orná půda o celkové výměře 516 m2 v majetku obce za pozemek ░ budoucí
p.č. 372/5 - orná půda o výměře 124 m2 oddělený z pozemku p.č. 372 orná půda o celkové výměře
1487 m2 a pozemek budoucí p.č. 371/5 - travní porost o výměře 56 m2 v k.ú. Starkoč u Bílého Podolí
oddělený z pozemku p.č. 371/1 - travní porost o celkové výměře 987 m2 v k.ú. Starkoč Bílé Podolí ve
vlastnictví ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
8.

ZO/4.6.2020 Směnná smlouva_Jiří Myška
záměr obce byl zveřejněn v zákonné lhůtě,
přístupovou cestu k vodovodnímu vrtu VK6

pozemek (budoucí p.č. 666/4 k.ú. Dolní Bučice) bude využit pro plánovanou

- na žádost ░░░░ ░ byla provedena změna kultury u směňovaných pozemků p.č. 688/5 a 688/3 k.ú. Dolní Bučice z vodní plochy,
tok umělý na půdu ornou

Diskuse:Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Směnnou smlouvu mezi Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem Mlynkou, starostou obce a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░
Obec Vrdy převádí pozemky p.č. 688/5 a p.č. 688/3 k.ú. Dolní Bučice do vlastnictví ░░░░ ░░░ ,
který převádí pozemek p.č. 666/4 k.ú. Dolní Bučice do vlastnictví Obce Vrdy.
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
9.

ZO/4.7.2020 Smlouva o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě
- jedná se o zřízení služebnosti inženýrské sítě ke kanalizační šachtě na pozemku p.č. 768/4 k.ú. Dolní Bučice na základě
uzavřené Směnné smlouvy (čl. III, bod 4.) s manž. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Diskuse:Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek,
Bc. Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o zřízení věcného břemene - služebnosti inženýrské sítě mezi Obcí Vrdy, zast. Ing. Mlynkou,
starostou obce (oprávněný ze služebnosti) a ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ (povinní ze služebnosti) na pozemku p.č. 768/4, k.ú. Dolní Bučice, obec
Vrdy.
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
10.

ZO/4.8.2020 Partnerství obce a oblastní organizace destinačního managementu
Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. se obrátila na obec s žádostí o partnerství. Jedná se o osvětu v daném území.
Diskuse:
Bc. Šedivý - nabídka je bezúplatná?
Ing.Mlynka -ano, bez finančních nároků - chod a aktivity DMO jsou financovány z příspěvků členů a z dotačních prostředků.

p.Kořínek - uzavření partnerství je nějak časově omezeno?
Ing.Mlynka - bude zahájeno, až se sejdou obce z regionu
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc. Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
partnerství obce a oblastní organizace destinačního managementu s názvem Turistická oblast
Kutnohorsko a Kolínsko z.s.,

II. Zastupitelstvo obce schvaluje
uzavření partnerské smlouvy mezi obcí a oblastní organizací destinačního managementu Turistická
oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. dle přiloženého vzoru,

III. Zastupitelstvo obce schvaluje
poskytnutí katastrálního území obce pro činnost organizace destinačního managementu Turistická
oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s. v cestovním ruchu a zapojení do činnosti organizace destinačního
managementu Turistická oblast Kutnohorsko a Kolínsko z.s.

Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
11.

ZO/4.9.2020 Materiál na stůl_Revokace_Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a
dohoda o umístění stavby Vrdy, Lázně, knn, podpěťový stav, čp. 348
firma PEN-projekty energetiky, s.r.o. požádala dne 29.7.2020 o uzavření nové smlouvy umístění nového
kabelové vedení NN na stavbu "Vrdy, Lázně, knn, podpěťový stav, čp. 348" z důvodu změny trasy
Diskuse:Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce revokuje
USN ZO 2.14.2020 ze dne 21.5.2020
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a Dohodu o umístění stavby č. IE-126009813/VB/01
Název stavby: Vrdy, Lázně, knn, podpěťový stav, čp. 348
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
12.

ZO/4.10.2020 Materiál na stůl_Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o

umístění stavby č. IE-12-6009813/VB/01
Diskuse:Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č. IE-126009813/VB/01 - název stavby: Vrdy, Lázně, knn, podpěťový stav, čp. 348 mezi Obcí Vrdy, zast. Ing.
Milošem Mlynkou, starostou obce a ČEZ Distribuce, a.s., zast. PEN - projekty, s.r.o. Pardubice zast.
Bc. Josefem Boučkem
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
13.

ZO/4.11.2020 Materiál na stůl_Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č.
5267/31/20-31210-No
- budoucí oprávněná (obec) je investorem a vlastníkem (provozovatelem) stavby "Dolní Bučice - vodovodní
řad A1-2" v předpokládaném rozsahu věcného břemene-služebnosti 68 bm
Diskuse:
p. Šindelář - zmínil využití návrhu napojení na vodovodní řad z "uličky" v ul. Za Kovárnou
Ing. Mlynka - vstup do komunikace I/17 v ul. Chrudimská je povolen z důvodu plánované rekonstrukce
tělesa vozovky
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene - služebnosti č. 5267/31/20-31210-No mezi
ŘSD ČR, s.p.o., Správa Praha, IČ 659933920, zast. Ing. Ivou Chalupovou (budoucí strana Povinná) a
Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem Mlynkou, starostou obce (budoucí strana Oprávněná), která je
investorem a vlastníkem /provozovatelem/ stavby "Dolní Bučice - vodovodní řad A1-2"
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
14.

ZO/4.12.2020 Materiál na stůl_Výzva k podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace za
zásah jednotky SDH mimo územní obvod
Ing. Mlynka odůvodnil využití dotace, která je specifikována na výjezdy mimo okrsek (v letošním bylo několik požárů a povodeň
mimo obec, naše jednotka zasahovala cca 15x)

Diskuse:
p.Šindelář - apeloval na vedení evidence výjezdů (nárokováno doložit k žádostem o dotaci - viz. nákup nového vozidla)
pí Bochníčková -upřesnila návrh usnesení - vypustit slovo "výzvu"
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Stiburek, Bc.
Šedivý, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:
Nehlasoval:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
podání žádosti o poskytnutí účelové neinvestiční dotace za zásah jednotky SDH mimo územní obvod
jejího zřizovatele a na vybavení a opravy neinvestiční povahy
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
15.

ZO/4.13.2020 Materiál na stůl- Řád pro pohřebiště na území obce Vrdy
Ing. Mlynka - řád veřejného pohřebiště musí být schválen do 31.8.2020 - návrh pro 3 hřbitovy připravila
Bc. Kasalová, vedoucí TS Vrdy; k výše uvedenému musíme nechat geometricky zaměřit objekt márnice na
hřbitově ve Vrdech a ve Zbyslavi musí proběhnout změna způsobu využití pozemku z manipulační plochy na
pohřebiště (zprostředkuje farnost Zbyslav). Nové řády pohřebišť budou uveřejněny na jednotlivých
hřbitovech, za tímto účelem obec zakoupí nové hliníkové vitríny. Majetkoprávní vyrovnání - rozdělení a
převod pozemku pohřebiště ve Zbyslavi bylo již zahájeno s diecézí Hradec Králové.
Diskuse:
pí Bochníčková - řád pohřebiště nebyl přílohou návrhu usnesení - musíme jej schvalovat - je tam nějaká
změna?
Ing.Mlynka -změna řádu byla provedena v návaznosti na změnu legislativy - jedná se o materiál "na stůl",
který nechal kolovat mezi zastupiteli k prostudování
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Čejka, Mgr. Kobela, p. Kořínek, pí Truksová, p. Stiburek, Bc. Šedivý, p.
Šindelář
Proti:
Zdržel se: p. Novotný, pí Bochníčková

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Řád pro pohřebiště na území obce Vrdy
Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
16.

Informace starosty obce
Ing. Mlynka, starosta obce informoval:

- COVID19 - v současné době máme v evidenci 1 pozitivního občana (2.týden celá rodina v karanténě) absolutně bez příznaků; nový případ zaměstnanec firmy Goldbeck Prefabeton s.r.o. - po návratu z dovolené
se na pracoviště nevrátil, spolupracovníci pracují na HOMEOFFICE - hygiena nemusí provádět stopáž ve
firmě, nakažený není občanem obce, ředitel firmy nastolil vnitřní opatření
- investice:
rekonstrukce ul. Mládežnická - obyvatelům ulice obec zaslala oznámení o prováděných změnách a
úpravách na MK, termín opravy komunikace byl posunut z 10.8. na 3.8.2020, termín dokončení stanoven na
měs. 11/2020 (předpoklad je již v měs. 10/2020); dne 12.8.2020 se konala schůzka s projektantem Ing.Fialou
na místě samém - došlo ke shodě s návrhy občanů - změny budou využity v projektu (zelené pásy budou
využity jako parkovací plochy z důvodu návaznosti komunikace na trasu cyklostezky), bylo
konzultováno špatné podloží, které bude zpevněno makademem - dojde k navýšení ceny díla. Starosta
kvitoval možnost podání žádosti o dotaci na stavby dokončené do r. 2021 (dokončené, rozestavěné) s
vidinou dokončení rekonstrukce ul. Červenomlýnská.
pí Bochníčková - občané v ul. Mládežnická se po 40 letech dočkají nové silnice
Ing. Mlynka - radost lidí je opravdu velká - po dokončení rekonstrukce budou nejméně 2 dny slavit (návrh na
uzavření); z důvodu opravy je zprovozněna 1/2 komunikace, aby byl zachován přístup k RD
vodovod ul. Ovocná - plán dokončení stanoven v měs. 09/2020 (do projektu zařazeny 3 nové přípojky) nový problém s funkčností čerpadla na přečerpávací stanici ČOV (vyřazeno z provozu z důvodu přívalového
deště) - laguna vody u ░░░░ ░
░░░░ ░░░░ ░░░░
p. Čejka - dešťovou vodu v minulosti odváděl recipient
Ing.Mlynka - v r. 2021 je plánován nový povrch komunikace ul. Ovocná
sběrný dvůr - výběrové řízení proběhne elektronicky v termínu do 31.8.2020, návrh smlouvy bude
předložen; investici by bylo vhodné rozdělit přes dva rozpočty
sběrné nádoby k rodinným domům - vítězná firmy SUEZ CZ, a.s., Praha - nabídka byla o 100tis. nižší, ale
nádoby splňují certifikát kvality; dodací lhůta 03/2021; návrh na uzavření smlouvy (dodatku) s firmou AVE
CZ na provádění svozů nádob
vybavení sběrného dvora - vítězná firma JRK Česká republika s.r.o. - bude řízeno elektronicky, ale
přítomnost fyzické osoby bude nutná
- KD Vrdy - dokončují se stavební práce v kuchyni; plán otevření provozovny je stanoven na 1.9.2020
(firma bude zajišťovat mj. obsluhu baru při tanečním kurzu; v současné době provozují kiosek na letním
koupališti, jehož úroveň byla pozvednuta)
-koupaliště - počasí přeje - návštěvníci ze širokého okolí (Heřmanův Městec, Třemošnice, Čáslav...),
zaznamenána rekordní návštěvnost cca 950 lidí, dnes přes 700 lidí; přes počáteční nepřízeň počasí se počty
návštěvníků rovnají loňskému roku
p. Čejka - vrdovské koupaliště je relevantní koupališti v Kutné Hoře; návštěvníci k nám míří i z okolí Kutné
Hory; plavčíci odvádějí dobrou práci; jediné co přestává vyhovovat je počet WC
Ing. Mlynka - při takovém počtu návštěvníků se zvýšení počtu WC jeví jako nutnost (zvažoval jsem přistavit
TOI) - formou stavební úpravy bychom mohli využít WC určené pro hřiště
-hasiči- kvitoval jejich práci (výjezdy, profesní činnost) v období COVID19
-obnova jezu ve Vrdech u koupaliště - schůzka na místě samém za účasti Povodí Labe s.p., Ethanol Energy
a.s., Obec Vrdy a p. ░░░░ ░ , občan místní části Lázně; diskutovány byly 3 návrhy:
1) výstavba vakového jezu z dotace - Kč 16-20 mil.Kč
2) obnova původního jezu - Kč 8-12 mil.

3) přírodní kamenný val - všechny zúčastněné strany se na této variantě shodly - Povodí Labe s.p. ani MěÚ
Čáslav, OŽP nevidí překážku (k výstavbě by se použil kámen z Markovic, hladina vody by se zvýšila o 20-30
cm; nabídka pomoci ze strany
Ethanol Energy a.s., práce by mohly být zahájeny v měs. 08-09/2020)
p.Čejka - jedná se o těžký zásah do vodního toku - měl by být projekt
Ing. Mlynka - projekt být nemusí - jedná se o elegantní řešení za málo peněz s velkým efektem (podmínkou
je pokládka kamenů "na šikmo" - opatření pro zimní období - lámání ledu)
p.Šindelář - původní karetkový jez navrhoval závod Pardubice
p. Čejka - voda unáší splaveniny i kameny - jez se bude muset čistit, to je otázka pro Ethanol Energy a.s.
Ing. Mlynka - v jezu bude ponechán volný průjezd pro naplaveniny
p. Šindelář - slibům Povodí Labe s.p. moc nevěřím - ve Zbyslavi mělo dojít k nabetonování hráze a výměně
vaků, ale zatím se tak nestalo
Ing. Mlynka - vaky mají životnost 10 let - ve Zbyslavi máme ponechány natrvalo 2 lamely, jinak je to práce
pro potápěče
p. Čejka - upozornil na zával 3 velkých stromů v řece před mostem ve Zbyslavi
Ing. Mlynka - upozorním Povodí Labe s.p.
-spor MS Doubrava Vrdy a Honební společenství Vrdy -společná schůze za účasti republikového zástupce
- spor je projednáván soudně - dne 11.9.2020 se bude konat v zasedací místnosti OÚ Vrdy další jednání
pí Bochníčková - ░░░░ ░░ byl odstaven od účtu MS Doubrava Vrdy na základě jednání valné hromady,
kterou podpořila obec
p. Šindelář - ░░░░ ░░ je jediný myslivec, který podporuje a činí výsadbu stromů na pozemcích honitby,
krmí zvěř;
pí Bochníčková - ░░░░ ░░ odstavil činnost MS Doubrava Vrdy, které má v současné době 17 členů
Ing. Mlynka - přirovnal spor MS Doubrava a Honebního společenství k letitému sporu ve Vinařích s JUDr.
Sehnalem
-anonym zaslaným vybraným členům RO a ZO /Ing. Mlynka, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Novotný, p.
Kořínek/, který se dotýká odvolání ředitelky MŠ, vedení TS Vrdy
- Ing. Mlynka odůvodnil odvolání pí Radovnické - na jaře obec obdržela anonym, že pí Radovnická byla již
v únoru odsouzená. Paní Radovnická se k tomu vyjádřila, že se odvolala a na požádání předložila výpis z RT,
který v té době měla čistý. Dne 16.6. 2020 Krajský soud v Praze potvrdil rozsudek, ze kterého vyplývá, že se
odvolal státní zástupce, který nesouhlasil s výší trestu. Kdyby v této době pí Radovnická byla soudná a
podala sama výpověď, odešla by se slavobránou a odměnou. Dne 29.6.2020 projednala rozsudek soudu rada
obce jako "materiál na stůl", pí Radovnická byla přizvána k jednání a bylo jí sděleno, že na základě
rozhodnutí soudu, který ji uznal vinnou za úmyslný trestný čin v době, kdy vykonávala funkci starostky v
Horušicích jí neumožňuje vykonávat nadále funkci ředitelky. S okamžitou platností dostala výpověď s 2 měs.
výpovědní lhůtou (odstavena od majetku MŠ, znemožněn přístup k bankovnictví, e-mailům, odevzdala
razítka a kontrolní a finanční výbor byl pověřen kontrolou majetku). V současné době pí Radovnická čerpá
řádnou dovolenou, dne 31.8.2020 bude pracovat na pozici učitelka a zároveň jí 31.8.2020 končí pracovní
poměr. Jako perličku uvedl, že pí Radovnická si dokázala sama schválit finanční odměnu (bez souhlasu
zástupkyně ředitelky a rady obce ) v měs. 05/2020 - Kč 20.000,- a v měs. 06/2020 - Kč 18.000,- (tato výplata
se již stopla). Paní Radovnická dezinformovala rodiče dětí o svém odvolání z pozice ředitelky a podílela se
na sepsání petice proti tomuto rozhodnutí rady obce a to v den, kdy starosta obce na půdě MŠ pasoval děti na
školáky. Poté Ing. Mlynka svolal personál MŠ a informoval je o pravomocném odsouzení pí Radovnické za

úmyslný trestný čin a skutečnost, že paní ředitelka nesplňuje dle školského zákona a zákona o pedagogických
pracovnících výkon funkce. Paní Radovnická však měla pocit, že ji trestáme dvakrát!
p.Šindelář - při jednání na RO vyplynulo, že se odvolal státní zástupce a ne paní ředitelka, která se
obhajovala a sdělila, že vše nechá prověřit!!
Ing.Mlynka - pí Radovnické byl samozřejmě také zamezen přístup do objektu
- bylo vypsáno nové konkurzní řízení na ředitelku MŠ - nikdo se nepřihlásil; vedením MŠ byla
pověřena zástupkyně ředitelky pí Iva Lebdušková na dobu nezbytně nutnou, tj. do jmenování nové ředitelky
(nové konkurzní řízení bude vypsáno)
- TS Vrdy - nové vedení příspěvkové organizace je akčnější - chlapi mají vůči ženám respekt
-prořezání proschlých stromů -firma Pavouci provedla úpravu nebezpečných stromů v obci (areál MŠ u
školy, Smetanovo nám., ul. 5.května)

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace starosty obce
Projednáno bez hlasování.
17.

Diskuse pro veřejnost
Ing. Mlynka vyzval přítomné z řad veřejnosti k diskusi - nikdo nevznesl dotaz
dále diskutovali členové ZO:
pí Bochníčková - požádala o informaci k bytové výstavbě a výkupu pozemku u ░░░░ ░
Ing. Mlynka - nabídka výkupu pozemku od ░░░░ ░░ - Kč 500,-/m2 a od p. Ištoka - Kč 350,-/m2 trvá; obec
zahájila jednání s KB a.s. o čerpání úvěru (požadavek na doložení změny ÚP) - úroková sazba je ve výši
1,5% (KB a.s., ČSOB)
Ing. Heřmanský - konstatoval, že finance bychom využili i na jiné účely (projekty)
Ing. Mlynka - doporučil oslovit projekční kancelář za účelem rozdělení pozemku na parcely vč. návrhu
inženýrských sítí (základní sítě vybudovat v r. 2021 a v r. 2022 poskytnout parcely k prodeji)
- prezentaci plánu výstavby bytů ░░░░ ░░░ v Horních Bučicích zajistíme na jednání ZO v
měs. 10/2020
p. Šindelář - VŘ na ředitelku MŠ - navrhl vrátit se zpět k myšlence, aby mateřská škola byla pod vedením
základní školy a řídil ji zástupce ředitele ZŠ
- rekonstrukce ul. Mládežnická -zaznamenána problematika se špatně únosnou půdou; jedná se o
liniovou stavbu, kdy nebyla provedena kontrola podloží /chyba projektanta/, v minulosti byly přerušeny
meliorace a v době, kdy se
pokládali panely, muselo se podloží cementovat, aby držely
Ing.Mlynka - skutečnost byla zjištěna při odkrytí panelů (viz. problém na cyklostezce)
p.Šindelář - oprava železničního přejezdu, který navazuje na cyklostezku nebyl součástí dotace (vícenáklady
činily +700tis.Kč)
pí Bochníčková - dotaz, zda nebudou v ul. Mládežnická také vícenáklady
Ing.Mlynka - ano (viz. info starosty)

- pozval přítomné na obecní veselici, která se koná v sobotu 15.8.2020 od 10-02 ha hřišti ve
Vrdech s bohatým programem pro děti a dospělé

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
diskusi pro veřejnost
Projednáno bez hlasování.
18.

Závěr
Ing. Mlynka poděkoval přítomným za účast na zasedání zastupitelstva obce a jednání v 19.05 h ukončil.

Mlynka Miloš, Ing.
Starosta

Zapisovatelé:

Špinarová Jana

Špatenková Hana

Zapisovatelka

Zapisovatelka

Čejka Miroslav
zastupitel

Šedivý Jaroslav, Bc.
zastupitel

Ověřovatelé:

