Zastupitelstvo obce

Z Á P I S
z 5. zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 5.11.2020
od 17:00 hodin v sále KD 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. To máš Franc,
In g . Josef Herou t , M g r. N o r b e r t K o b e l a , J i ř í K o ř í n e k , I n g . M i l o š Mlynka, Petr
N o v otný, Antonín Š i n d e l á ř , J i t k a Tr u k s o v á , L i b ě n a Wi t t v a r o v á

O m lu veni:

P a v e l Dalešický, To m á š S t i b u r e k, B c . J a r o s l a v Š e d i v ý

N e p ř ítomni:
H o s t é:
P ř e d sedající:

In g . Miloš Mlynk a

O v ě ř ovatelé:

In g . Josef Herou t , A n t o n í n Š i n d el á ř

N á v r hová komis e :

In g . Tomáš Čapek , M g r. To m á š Fr a n c , J i ř í K o ř í n e k

Číslo
bodu
1.

Bod
Komentář
Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu
Starosta obce Ing. Miloš Mlynka zahájil 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 12 členů zastupitelstva obce - omluven p. Dalešický, p. Stiburek, Bc. Šedivý (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 13.8.2020:
p. Čejka, Bc. Šedivý - zápis ověřen bez připomínek

2.

ZO/5.1.2020 Jmenování ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelky
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Kořínek, p.
Novotný, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
ověřovatele zápisu: Antonín Šindelář, Ing. Josef Herout

II. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrhovou komisi ve složení: předseda - Mgr. Tomáš Franc
členové - Ing. Tomáš Čapek, Jiří Kořínek
III. Zastupitelstvo obce schvaluje
zapisovatelku jednání: Hana Špatenková
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
3.1.

Vyjmutí bodu č. 11 - z programu ZO
Diskuse:
Ing. Herout - vznesl protinávrh a navrhl z programu vyjmutí bodu č. 11 - Změna způsobu výkonu funkce místostarostky
Hlasování:
Pro: p. Čejka, Mgr. Kobela, Ing. Herout, pí Bochníčková, Mgr. Franc
Proti: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Šindelář, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová
Zdržel se:

I. Zastupitelstvo obce zamítá

vyjmutí z programu ZO bod č. 11 - Změna způsobu výkonu funkce místostarostky
Hlasování
Pro: 5 Proti: 7 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Nevzniklo
3.2.

ZO/5.2.2020 Návrh programu
Hlasování - návrh programu:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, p. Kořínek, p. Novotný, pí
Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: Ing. Herout

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
program zasedání ZO Vrdy konaného dne 5.11.2020
Hlasování
Pro: 11 Proti: 0 Zdrželo se: 1 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
4.

Kontrola usnesení
Kontrola plnění usnesení je v kompetenci tajemnice Ing. Havlíkové Heřmánkové - přijatá usnesení jsou průběžně plněna.

5.

ZO/5.3.2020 Směnná smlouva - Petr Hrůnek
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Kořínek, p.
Novotný, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Směnnou smlouvu mezi Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem Mlynkou, starostou obce a ░░░░ ░░░░
░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░
Obec Vrdy převádí pozemek p.č. 369/11 k.ú. Starkoč u Bílého Podolí do vlastnictví ░░░░ ░░░ ,
který převádí pozemky p.č. 372/5 a p.č. 371/5 k.ú. Starkoč u Bílého Podolí do vlastnictví Obce Vrdy.
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato

6.1.

ZO/5.4.2020 Darovací smlouva - manželé Švehlíkovi
Diskuse:
Mgr. Franc - pokud darovací smlouvu odsouhlasíme, navrhuji připsat dar rovnou do smlouvy
Ing. Mlynka - doplníme usnesení o dar (finanční kompenzaci) v hodnotě 30 tis. Kč
pí Bochníčková - v návrhu usnesení máme napsanou darovací smlouvu, schvalujeme dar nebo smlouvu?
p. Čejka - tato smlouva se mi jeví jako rozumná, zůstane zachován přístup kolem břehu
Mgr. Franc - vznesl dotaz, proč je smlouva formulovaná jako darovací smlouva a ne směnná smlouva
Ing. Mlynka - takto formulovalo přímo Povodí Labe, s.p.
Hlasování - darovací smlouva č. D994200222:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Kořínek, p.
Novotný, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Darovací smlouvu č. D994200222 mezi Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem Mlynkou, starostou obce,
manželi ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░ a Povodím Labe, státní
podnik, zast. Ing. Marií Duškovou, finanční ředitelkou.
Manželé ░░░░ ░░ darují do vlastnictví České republiky s právem hospodařit pro Povodí Labe
pozemky st.p.č. 690 a st.p.č. 691, oba v k.ú. Vrdy, Obec Vrdy daruje manželům ░░░░ ░░░ pozemky
p.č. 46/12 a p.č. 46/7, oba v k.ú. Vrdy a manželé ░░░░ ░░ darují Obci Vrdy pozemek p.č. 31/11 v
k.ú. Vrdy.

Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
6.2.

ZO/5.5.2020 Darovací smlouva o finanční kompenzaci - manželé Švehlíkovi
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: p. Novotný, pí Bochníčková

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Darovací smlouvu o finanční kompenzaci manželům ░░░░ ░░░ v hodnotě 30 tis. Kč.
Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 2 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
7.

ZO/5.6.2020 Smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohoda o umístění stavby

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

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene a dohodu o umístění stavby č.: IZ-126002292/VB01 Vrdy, D. Bučice, přeložka VN/KVN, p. č. 30/1,8
II. Zastupitelstvo obce schvaluje
dohodu o umístění stavby č. IZ-12-6002292/D07 Vrdy, D. Bučice, přeložka vn/kvn, p. č. 30/1,8
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
8.

Zamítnutí žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. dle KN 48/2 v k.ú. Dolní Bučice
ZO dne 18.8.2016 USN č. 3.13.2016 schválilo podání žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 48/2
ovocný sad v k.ú. Dolní Bučice z majetku SPÚ.
Na základě sdělení odboru privatizace SPÚ Praha je nezbytným podkladem k realizaci převodu
pozemku nové USN ZO o schválení bezúplatného nabytí dle § 7 odst. 2 zák. o SPÚ a splnění
podmínky - doložit datum vzniku této komunikace (bezúplatný převod je možný pouze u komunikací
vzniklých po 24.6.1991) - viz. příloha. SÚ Vrdy předložil dokument OV ONV v Kutné Hoře z r. 1971
- Rozhodnutí o přípustnosti stavby 12 byt. jednotek Kolínské cukrovary Vrdy -Bučice, dle kterého měl
investor požádat OD ONV K.Hora o povolení k napojení přístupové komunikace na státní silnici I/17.
Z toho je patrné, že komunikace vznikla již před stanoveným datem pro bezúplatný převod
komunikace. Jedná se o komunikaci III. třídy, označené v pasportu komunicí 14c, která se skládá z
úseku A, B, C - pozemky v majetku obce; úsek D -pozemky ve vlastnictví soukromých osob a
společenství vlastníků; úsek E - ve vlastnictví ČR - SPÚ Praha.
Sdělení SPÚ ze dne 25.3.2020: Oddělení správy majetku SPÚ vyhodnotilo situaci tak, že požádalo
Ministerstvo zemědělství, Odbor právní o vydání rozhodnutí dle ust. § 17 odst. 4 zákona č. 229/1991
Sb., v platném znění (dále je "zákon o půdě"). Pokud MZe vyhodnotí příslušnost hospodaření SPU,
můžeme pokračovat v bezúplatném převodu i bez doložení vzniku komunikace.
Sdělení SPÚ ze dne 10.8.2020 - předmětný pozemek byl od konce 70.let minulého století využíván
jako parkoviště u bytovky a sportovní hřiště a dále byla na něm umístěna přístupová komunikace k
bytovce Kolínských cukrovarů, s.p. a s ohledem na rozhodnutí MěÚ Čáslav č.j. 17556/2020 ze dne
2.7.2020, který byl odstraněn dlouhodobý nesoulad záznamu v KN se skutečným využitím předmětné
parcely, dospělo MZe k závěru, že není pochyb o tom, že parcela č. dle KN 48/2 v k.ú. Dolní Bučice ke
dni účinnosti zákona o půdě nesplňovala podmínky ustanovení § 1 odst. 1 zák. o půdě. Na základě
vyjádření MZE č.j. 9RM3042/2020-11183 ze dne 22.7.2020 byla žádost zamítnuta z důvodu

neoprávněnosti SPÚ práva hospodařit s předmětným pozemkem, který bude předán do
příslušnosti hospodaření ÚZSVM.
Diskuse:
Ing. Mlynka - pokud neproběhne změna v územním plánu, nejde žádat ani o prodej pozemku. Musí proběhnout 3. změna ÚP. V lednu
2020 se podávala 2. změna ÚP, od té doby se nic neděje
p. Šindelář - informoval o tom, že v jeho funkčním období se také podávala žádost alespoň o část pozemku, společně v součinnosti s
uživateli bytů a bylo zamítnuto
p. Čejka - ÚZSVM nepožaduje nějaký nájem?
Ing. Mlynka - zjistím informace, z pozemku na řepníku se daně platí. K užívání pozemku nemají připomínek.

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
zamítnutí žádosti o bezúplatný převod pozemku p.č. 48/6 - ostatní plocha, ostatní komunikace o
výměře 244 m2 v k.ú. Dolní Bučice odděleného dle GP č. 509-46/2018 z pozemku p.č. 48/2 ovocný
sad o výměře 3119 m2 v k.ú. Dolní Bučice z majetku SPÚ do majetku obce Vrdy (vypořádání
vlastnických vztahů u komunikace III. třídy 14c - úsek E dle pasportu komunikací) na základě
vyjádření MZE č.j. 9RM3042/2020-11183 ze dne 22.7.2020 z důvodu neoprávněnosti SPÚ práva
hospodařit s předmětným pozemkem, který bude předán do příslušnosti hospodaření ÚZSVM.
Projednáno bez hlasování.
9.

Hospodaření obce leden - září 2020
Příjmy: 63 751 251 Kč
Výdaje: 55 377 852
Saldo: -450 166 Kč

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
Zprávu o hospodaření obce leden až září 2020.
Projednáno bez hlasování.
10.

ZO/5.7.2020 Indikativní nabídka financování
Diskuse:
Ing. Heřmanský - podařilo se vyjednat skvělé podmínky, úvěr 15 mil. Kč se splatností do 2030, mimořádné splátky bez poplatků
Mgr. Franc - jak byla zjištěna celková suma 15 mil. Kč? Jsem pro odkoupení pozemků, ale chci vědět, jestli se spočítáno, že parcely
vyjdou na tyto peníze
Ing. Heřmanský - na základě RO, suma za vše (pozemky + zasíťování a náklady s tím spojené)
Ing. Mlynka - co se týče celkové sumy, tak se přesně spočítat nedá, ale máme nějakou představu. Pí Jirásková nabízí 18 pozemků.
Cena 500 Kč/m2. Otázka jsou inženýrské sítě, kolik vše bude stát. Nedá se přesně odhadnout, je to pouze hrubý odhad
p. Čejka - pokud je známa výměra pozemků, od toho se nechá dobře odvodit tržní cena. Částka úvěru je vázána jen na tuto zónu nebo
by se případná zbývající částka dala použít i na něco jiného?
Ing. Heřmanský - plán je použít úvěr jen na tuto činnost, je předpoklad, že 90% úvěru by bylo použito jen na pozemky. Poté je
možnost použít zbývající peníze i na jiné činnosti. Úvěr musí být čerpán do 2022
p. Čejka - požaduji, aby byl úvěr prioritně směřován do bydlení. Může se stát, že i 15 mil. Kč nebude na vše stačit
Ing. Mlynka - zbytek peněz můžeme použít a nebo nemusíme

p. Šindelář - jednání s bankou asi nebude rychlé. Nejdříve je třeba ujasnit, kolik m2 se bude od pí ░░░░ ░ kupovat. Z toho se musí
odvodit předběžná cena, za kolik se pak budou pozemky prodávat
p. Čejka - bude se žádat o dotaci na zasíťování?
Ing. Mlynka - můžeme, ale chceme vše zaplatit z úvěru. Možná to takto bude levnější, než žádat o dotace. Ale toto je jen spekulace,
zvlášť v dnešní době
p. Čejka - pokud banka poskytne úvěr, tak už půjde vše rychle
Ing. Mlynka - ano, pí ░░░░ ░ má zmocněnce p. ░░░░ ░ , ten už vše připravuje
Mgr. Franc - je tedy jasné, že budou zbývat 3 mil. Kč na sítě, osvětlení...
Ing. Heřmanský - z mého pohledu si myslím, že na 1. fázi projektu tento úvěr stačit bude. Pokud ne, můžeme jednat s bankou, určitě
vyjdou vstříc. Případně můžeme dofinancovat z vlastních zdrojů.
Ing. Mlynka - teď jde hlavně o to, že se věc může začít konečně řešit
Ing. Herout - s tímto bych polemizoval. Potencionální investor využívá hypotéku, potom bude nutná zkolaudovaná komunikace
p. Kořínek - je pravda, že pokud by nebyla příjezdová cesta, hypotéku lidé nedostanou
p. Šindelář - přikláním se k Ing. Heroutovi. Voda a kanalizace není problém, to je v naší režii. Možná 3 mil. Kč na zasíťování stačit
nebude. Mělo by se vše lépe přepočítat
Ing. Heřmanský - nejlepší řešení by bylo schválit parametry úvěru, ale zatím bez cílové částky
Ing. Mlynka - poděkoval všem za diskuzi, domluví osobní jednání s p. ░░░░ ░░
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Kořínek, p.
Novotný, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
nabídku Komerční banky, a.s. na poskytnutí investičního úvěru na nákup pozemků a jejich zasíťování.
Hlasování
Pro: 12 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
11.

Změna způsobu výkonu funkce místostarostky
Změna způsobu výkonu funkce místostarostky bude zařazena na program příštího jednání ZO.
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, Ing. Čapek, p. Kořínek, p. Novotný, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: pí Wittvarová, p. Čejka, Mgr. Kobela, Ing. Herout, pí Bochníčková, Mgr. Franc

I. Zastupitelstvo obce neschvaluje
změnu způsobu výkonu funkce místostarostky tak, že od 1. 1. 2021 nebude místostarostka pro výkon
funkce dlouhodobě uvolněna.
Hlasování
Pro: 6 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Nevzniklo

12.

ZO/5.8.2020 Žádost TS Vrdy o projednání úpravy rozpočtu
Rozbor hospodaření za r. 2019: (příspěvek od zřizovatele 5.570.000,-- Kč) a výhled plnění rozpočtu k 31. 12.
2020 (příspěvek od zřizovatele 5.200.000,-- Kč).
Z toho vyplývá, že v r. 2020 byl poskytnut příspěvek od zřizovatele o 370.000,-- Kč méně.
V r. 2020 došlo k úspoře finančních prostředků na spotřebě materiálu cca 100.000,-- Kč a ve spotřebě energie
cca 235.000,-- Kč.
Na druhé straně došlo v r. 2020 ke zvýšení finančních prostředků na opravy a údržbu mechanizace,
mzdových nákladů o 11% nárůst dle NV + mzdové náklady na vedoucí. Technické služby také v r. 2020
oproti r. 2019 neměly výnosy z pronájmu prostorů sloužících k podnikání.
Dále v roce 2020 nebyly fakturovány Obci Vrdy práce na investičních akcích v měsících 1-6/2020 např.
koupaliště 329.866,-- Kč či KD 159.360,-- Kč, celkem 489.226,-- Kč.
V r. 2019 bylo Obci Vrdy vyfakturováno 700.000,-- Kč za práce na investičních akcích (např. vodovod
Markovická ul., úprava chodníku Školská ul., práce na ČOV nebo oprava kanalizační stanice naproti
výstavní síni).
Diskuse:
pí Bochníčková - v zápisu RO ze dne 5.10.2020, USN č. 28.13.2020 je uvedeno - RO schvaluje fakturaci služeb na investičních akcích
obce (koupaliště, kulturní dům). Znám zřizovací listinu TS Vrdy, tudíž nechápu, jak RO mohla odsouhlasit to, že obec podruhé zaplatí
TS. TS Jsou zřízeny pro obec. Cokoliv TS nafakturují obci, má být odečteno od příspěvku, který byl schválen na činnost. Jedná se o
stejný problém, který jsme řešili již minulý rok. Hospodářský výsledek -950 tis. Kč, kdo se pod to podepíše? Není možné přijímat
nové pracovníky, pokud nejsou mzdové prostředky. Jak je možné, že se ušetřilo na spotřebě energie? Letos není žádná spotřeba
energie?
Ing. Mlynka - podařilo se pronajmout KD Vrdy. Prostory KD Vrdy předtím byly ve výpůjčce TS vč. platby všech nákladů. Náklady za
KD tudíž teď TS nemají, zároveň však ani žádný výdělek
vedoucí TS - spotřeba je nyní zahrnuta ve spotřebě materiálu a režie
pí Bochníčková - jak RO mohla toto odsouhlasit? Je porušována zřizovací listina a upozorňuji na to
Ing. Mlynka - zaměstnanci TS udělali spoustu práci a práci je potřeba reflektovat. Vznikly náklady = hodnota pro obec, vše se
započítá do hodnoty díla. Nikdo zaměstnanecké počty nezvyšoval, obsadila se tabulková místa
p. Novotný - ať jsou všechny náklady napsané správně
vedoucí TS - zdůvodnění jsem napsala. Celá situace byla popsaná a projednávala se na RO
Mgr. Franc - tato debata proběhla i rok zpět. Když pracovníci TS budou vykonávat činnost, která bude vykonávaná mimo jejich
pracovní dobu, tak ať se fakturuje. Jinak ne
vedoucí TS - tomu rozumím, ale nemůžu se detailně vyjádřit, jak to bylo kdysi. Od té doby, co působím jako vedoucí TS, práce o
víkendu a práce přesčas byly
pí Bochníčková - dostali jsme jen návrh usnesení. Kdo se pod toto podepíše, tak porušuje zřizovací listinu. Práce se nafakturovat
můžou, ale ať se odečtou od příspěvku obce. Platit něco dvakrát, pro to ruku nezvednu
vedoucí TS - základním problémem je příspěvek od zřizovatele. Pokud výnosy pokryjí náklady, tak můžeme odpustit fakturaci na
investičních akcích. Ale je třeba změnit příspěvek. Začít úvahou o jeho výši.
Mgr. Franc - odhad rozpočtu byl asi špatný
p. Šindelář - řada z vás má pravdu v jedné věci, peníze jsou poddimenzované již několik let. Pokud chceme, aby TS plnily svůj účel,
musí se jim dát takový příspěvek, který pokryje všechny náklady a nedivit se takové vysoké částce
Mgr. Franc - mají TS spočítaný rozpočet na příští rok?
vedoucí TS - ano, částky na mzdy byly skutečně poddimenzovány
Ing. Mlynka - jen jednou se v minulosti stalo, že hospodářský výsledek TS byl plusový. Vzniknou další pracovní místa v souvislosti se
sběrným dvorem. Pak nastane otázka, jestli tito zaměstnanci budou vedeni pod TS nebo obcí. Se starosty obcí, kde již sběrný dvůr

provozují, mám domluvené schůzky, abychom viděli, jak to jinde funguje
p. Čejka - zvýšení příspěvku TS, tzn. v majoritní části mzdové navýšení. Vedoucí TS nás nejdříve seznámí, o jaké částky půjde?
vedoucí TS - ano, vše připravím
pí Wittvarová - navrhuji zrušit fakturaci a navýšit příspěvek
Ing. Herout - jsem přesvědčený, že sběrný dvůr by měly provozovat TS
Mgr. Franc - žádost o přípravu výhledu hospodaření TS na rok 2021 do příštího zasedání ZO
pí Bochníčková - jen jsem chtěla, aby se příští rok nestalo to, co se děje několik let po sobě. Nejde jen tak přiklepnout milion, navíc
když je fakturací porušována zřizovací listina
p. Kořínek - navýší se rozpočet TS a zruší fakturace
Ing. Mlynka - ano, RO revokuje usnesení
Ing. Herout - fakturace je nutná v případě oceňování investice (zařazování majetku) a ta se potom odčítá od příspěvku
I. hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, p. Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář
Proti:
Zdržel se: Mgr. Kobela, Ing. Herout, pí Bochníčková, p. Novotný, Mgr. Franc

Z ROZHODNUTÍ PŘEDSEDAJÍCÍHO ING. MLYNKY BYLO JEDNÁNÍ ZO PŘERUŠENO NA DOBU 10 MIN.
Ing. Mlynka - musíme se zamyslet, když se jednalo o koupaliště, tak co se tam udělalo skvělé práce, kterou zaměstnanci TS odvádějí
doteď. Koupaliště mělo rekordní návštěvnost, ale z hlediska požadavků hygieny stále budou práce na koupališti probíhat. Už jenom z
tohoto hlediska bych neváhal nad tím, aby byl rozpočet navýšen.
II. hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, p. Kořínek, pí Truksová, p. Šindelář, p. Novotný, Mgr. Kobela
Proti:
Zdržel se: Mgr. Franc, Ing. Herout, pí Bochníčková

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
úpravu rozpočtu Technických služeb Vrdy spočívající v navýšení příspěvku ve výši 960.000,-Kč.
Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 3 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
13.

Informace starosty obce
Ing. Mlynka, starosta obce informoval:
vybudování jezu - bylo navezeno několik tun kamení, jez při následných povodních obstál. Jez plní
očekávání, došlo ke zvýšení hladiny
dokončení vodovodu Ovocná, Za Kovárnou
dokončení ul. Markovická, Mládežnická
oprava kanálových vpustí v obci
soudní spory MS Doubrava Vrdy a Honební společenstvo Vrdy - proběhly 2 soudy, momentálně
přerušeno

Kulturní dům Vrdy - zrušen taneční kurz, hasičský a sportovní ples bude případně probíhat dle
aktuálních vládních nařízení
ZŠ Vrdy - probíhá nařízená distanční výuka
MŠ Vrdy - stále v provozu. Konkurzní řízení na ředitelku MŠ Vrdy - přihlášeny 2 uchazečky, proběhlo
otevírání obálek. 18.11.2020 budou probíhat osobní pohovory
Vánoce - proběhne rozsvícení vánoční stromu bez podia a stánků, vánoční výzdoba v obci bude
instalována, vánoční výstava je zrušena
COVID19 - k 5.11.2020 je v obci 50 nakažených občanů, začal se zlepšovat počet vyléčených. Obec
Vrdy - 2 pozitivní, TS Vrdy - 4 pozitivní. Došlo k omezení provozu OÚ Vrdy - úřední hodiny pondělí a
středa, nařízené homeoffice
dotace - hotové VŘ - odborné učebny ZŠ, ukončené VŘ - sběrný dvůr, vysoutěžené VŘ ul. Červenomlýnská. Plánované dotace na příští rok - ul. Ovocná a Lípová, mateřská škola, hasičská
zbrojnice, do 2.2.2020 cyklostezka do Horních Bučic
příprava projektu - ,,cyklochodník" Horní Bučice
videohovor s Ing. Kubů, gen. řed. Ethanol Energy, a.s. ohledně fakturace odvozu hlíny - možnost
nápravy
dotace na školní dílny - byl zaslán vytýkací dopis firmě LK Advisory, s.r.o., který byl podložen
zprávou Ministerstva vnitra. Snaha o mimosoudní domluvu. Případná reakce firmy bude e-mailem
zaslána zastupitelům

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace starosty obce
Projednáno bez hlasování.
14.

Diskuse pro veřejnost
Ing. Mlynka vyzval přítomné z řad veřejnosti k diskusi - nikdo nevznesl dotaz
Dále diskutovali zastupitelé:
p. Čejka - do příštího rozpočtu na rok 2021 zahrnout i opravu ul. Hradební
Ing. Mlynka - opravy komunikací ve Zbyslavi byly zahrnuty i v letošním rozpočtu, ale dotační titul byl
pozastaven pandemií, investice se musely škrtat. Bude počítáno do příštího roku
pí Bochníčková - nezapomenout revokovat USN o fakturaci TS Vrdy
p. Šindelář - Omlouvám se všem členům ZO, kteří tady jsou. Již jsme hlasovali, ale dovolím si říct jednu
připomínku. Stáhli jsme z programu bod jednání místostarostky. Nechal jsem si projít hlavou, jestli by nebylo
dobré uvažovat o tom, že by uvolněná místostarostka nebo místostarosta, teď se mi nejedná o jméno, ale aby
tady na obci zůstal. Práce bude na obci spoustu. Myslím si, že tato funkce bude mít svoje opodstatnění,
nehledě na to, že by bylo potřeba, aby se o některé věci přesně staral místostarosta a nebylo to vůbec
záležitostí starosty, protože skutečně práce přibývá tolik, že není možné, aby vše dělal starosta. Nechci
nikomu pochlebovat, ale říkám to, co je pravda. Jestli si to uvědomujete, co všechno bude muset takováto

obec řešit... Myslím si, že by to nevadilo a že pan Ing. Herout dobře věděl, když si prosadil funkci
uvolněného místostarosty.
Ing. Mlynka - souhlasím
I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
diskusi pro veřejnost
Projednáno bez hlasování.
15.

Závěr
Ing. Mlynka poděkoval přítomným za účast na zasedání zastupitelstva obce a jednání v 19:45 hod. ukončil.

Mlynka Miloš, Ing.
Starosta

Zapisovatelé:

Špatenková Hana
Zapisovatelka

Ověřovatelé:

Herout Josef, Ing.
zastupitel

Šindelář Antonín
zastupitel

