Zastupitelstvo obce

Z Á P I S
z 7. zasedání Zastupitelstva obce,
které se konalo dne 11.3.2021
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 , P a v e l D alešický,
M g r. Tomáš Franc , I n g . J o s e f H er o u t , M g r. N o r b e r t K o b e l a , J i ř í Kořínek, Ing.
M i l o š Mlynka, Pe t r N o v o t n ý , Tom á š S t i b u r e k , A n t o n í n Š i n d e l á ř , Jitka
Tr u k sová, Liběna Wi t t v a r o v á

O m lu veni:

B c . Jaroslav Šed i v ý

N e p ř ítomni:
H o s t é:

In g . Zuzana Havl í k o v á H e ř m á n ko v á

P ř e d sedající:

In g . Miloš Mlynk a

O v ě ř ovatelé:

In g . Tomáš Čapek , To m á š S t i b u re k

N á v r hová komis e :

L e n k a Bochníčkov á , A n t o n í n Š i nd e l á ř , J i t k a Tr u k s o v á

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 14 členů zastupitelstva obce , omluven: Bc. Šedivý. 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 10.12.2020:
p. Čejka, p. Novotný - zápis ověřen bez připomínek

Ing. Miloš Mlynka úvodem představil novou ředitelku MŠ 1. Vrdy Bc. Renatu Mišutkovou, jejíž nástup do
funkce k 1.2.2021 se zpozdil z důvodu onemocnění COVID19. Má bohatou pedagogickou praxi z Čáslavi,
kde řídila všechny provozy MŠ.
Bc. Mišutková se představila a poděkovala za přivítání. Konstatovala, že je nakloněna úzké spolupráci se
zastupiteli, potažmo s obcí i veřejností ve prospěch mateřské školy.
2.

Jmenování ověřovatelů zápisu, návrhové komise a zapisovatelek
ověřovatele zápisu: Ing. Tomáš Čapek, p. Tomáš Stiburek
návrhovou komisi ve složení: předseda - p. Antonín Šindelář
členové: pí Lenka Bochníčková, pí Jitka Truksová
zapisovatelky jednání: Jana Špinarová, Hana Špatenková

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

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Výsledek hlasování: Přijato
3.

Kontrola usnesení
Plnění přijatých usnesení průběžně kontroluje Ing. Zuzana Havlíková Heřmánková.

4.1.

ZO/7.1.2021 Návrh programu - zařadit nový bod
Ing. Mlynka vznesl dotaz, zda má někdo připomínku nebo návrh k předloženému programu
Mgr. Franc - požádal o zařazení nového bodu - prověřit největší finanční tok ve výši 5,5 - 6 mil. Kč proinvestovaných na koupališti
v roce 2020- požádat finanční a kontrolní výbor o analýzu těchto investic
Hlasování - nový bod programu:
Pro: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Novotný, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout, p. Šindelář
Proti:
Zdržel: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, pí Truksová, p. Kořínek

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
nový bod programu - pověřit Finanční výbor a Kontrolní výbor provedením kontroly investic na
koupališti za r. 2020.

Hlasování
Pro: 10 Proti: 0 Zdrželo se: 4 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
4.2.

ZO/7.2.2021 Návrh programu
Hlasování - program:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, p. Novotný, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Šindelář, Ing. Čapek, pí Truksová, p. Kořínek
Proti:
Zdržel:

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
program zasedání Zastupitelstva obce Vrdy konaného dne 11.3.2021 v 17.00 hodin v sále Kulturního
domu ve Vrdech
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
5.

ZO/7.3.2021 Návrh revokaci USN ZO/6.7.2020/Veřejný_ adresný záměr na směnu pozemku p.č. KN
200/35 k.ú. Zbyslav
Ing.Mlynka - na základě nesouhlasu Ing.Čapka s navrhovou směnou pozemků a dohody s Povodím Labe s.p. předložil návrh na
revokaci USN - budeme hledat nové řešení
Ing.Čapek - odůvodnil svůj nesouhlas tím, že 10 let dotuje Povodí Labe s.p., platí daně z nemovitosti za zastavěný pozemek a vyjádřil
nespokojenost s hlasováním na minulém ZO, kdy 5 členů možná vidělo v návrhu jeho finanční prospěch
Ing. Mlynka - naopak kvitoval, že se podařilo dokončit letitou směnu pozemků s manž. Švehlíkovými
p. Dalešický - vznesl dotaz, zda je návrh revokace podložen pouze nesouhlasem Ing.Čapka
Ing. Mlynka - Ing. Čapkovi vadila zejména disproporce v hlasování
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Franc, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel se: Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, Mgr. Kobela, Ing. Herout

I. Zastupitelstvo obce revokuje
USN ZO/6.7.2020/Veřejný_ adresný záměr na směnu pozemku p.č. KN 200/35 k.ú. Zbyslav
Hlasování
Pro: 9 Proti: 0 Zdrželo se: 5 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
6.

ZO/7.4.2021 Přihláška k části záměru obce _ prodej majetku obce Vrdy ve správě JPO III Vrdy
Ing. Mlynka - k záměru obce na prodej majetku se přihlásil jediný zájemce Městys Žehušice
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej části majetku Obce Vrdy ve správě JPO III (masky, dýchací přístroj, lahve) Městysu Žehušice,
IČ 00236683 za cenu Kč 6000,-.
II. Zastupitelstvo obce pověřuje
starostu obce Ing. Miloše Mlynku podpisem kupní smlouvy
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
7.

ZO/7.5.2021 Prodej části pozemku p.č. 1112/3 ostatní komunikace, ost. plocha v k.ú. Vrdy
Ing. Mlynka předložil ke schválení návrh jediného zájemce o pozemek - sl. Hany Knapové
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
prodej budoucího pozemku p.č. 1112/7 ostatní komunikace, ost. plocha o výměře 62 m2 v k.ú. Vrdy
dle GP č. 676-49/2020 sl. ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░ za cenu Kč 4000,- +
náklady na vyhotovení GP - Kč 6000,- + náklady za vypracování odborného posudku - Kč 1950,-

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
8.

Hospodaření obce 2020
Ing. Heřmanský předložil rozbor hospodaření obce za rok 2020:

Analýza hospodaření obce k 31.12.2020
Rozbor sociální fondu za rok 2020
Příjmy: zůstatek k 1.1.2020 1 001 421,37 příjmy 646 269,51 Kč
Výdaje : 345 866- Kč
Konečný zůstatek: 1 301 824,88 Kč

Rozpočet obce:
Příjmy:
Celkem 75 281 682,15 Kč
z toho daňové 44 362 253,87 Kč z toho DPH činí 20 522 780,14 Kč
nedaňové 11 412 935,69 Kč
kapitálové 321 405,- Kč

transfery

19 281 682,15 Kč

Konsolidace příjmů

9 535 452,- Kč

Příjmy po konsolidaci: 65 746 230,15 Kč
Výdaje:
Celkem 73 919 331,77 Kč
z toho běžné 56 679 285,65 Kč
kapitálové 17 240 046,12 Kč
Konsolidace výdajů 9 535 452,- Kč
Výdaje po konsolidaci: 64 383 879,77 Kč
Saldo příjmy – výdaje za rok 2020 je

+ 1 362 350,38 Kč

Zůstatek na běžných účtech u všech bank obce je ke sledovanému období:

16 523 508,52 Kč

+ hotovost v pokladně 25 447,- Kč
Hospodářský výsledek za rok 2020
Náklady : 53 953 404, 03 Kč
Výnosy:

63 041 522,45 Kč

Výsledek hospodaření 2020: ZISK 9 088 118,42 Kč

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
hospodaření obce za rok 2020.
Závěrečný účet bude schvalovat ZO po auditu na květnovém ZO.
Projednáno bez hlasování.
9.

ZO/7.6.2021 Granty spolky 2021
pí Bochníčková - poděkovala za zvýšení příspěvku MS Doubrava Vrdy
Ing. Mlynka - konstatoval, že o zvýšení příspěvku bude možné zažádat v průběhu roku; předložený návrh byl upraven z důvodu
pandemie (lockdownu) - jsme nakloněni spolky podpořit

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

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
návrh na poskytnutí grantů na rok 2021
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
10.

ZO/7.7.2021 Návrh rozpočtu obce Vrdy na rok 2021 včetně soc. fondu

Ing Mlynka - Mgr. Franc se účastnil jednání o rozpočtu na pracovním zasedání ZO, ale atmosféra pracovat dál nebyla příznivá
Mgr. Franc - byl přítomen invetarizaci majetku TS Vrdy - apeloval, aby TS měli k dispozici funkční auto - traktorbagr (DH, UNC
nelze používat) - zahrnout pořízení investice cca 1mil. Kč do rozpočtu nebo jít cestou pronájmu. Koupaliště - investice 2.200tis. + 1
mil.Kč byla směrována pro zachování provozu, ale na co byla využita?
Ing. Mlynka - v loňském roce díky vysoké návštěvnosti neodpovídaly hygienické prostory /WC/ - viz. protokol z KHS Kutná Hora
Mgr.Franc - na druhé straně se prý buduje velká vývařovna, určitě máte projekt? Bohužel jsem nemohl nic ovlivnit - nejsem pro
schválení rozpočtu, tj. můj názor. Kanalizace Zbyslav - dotační titul nemáme dosud přidělen (náklady investice jsou 25 mil.Kč). Obec
to neskutečně zatíží! Proč nemáme v rozpočtu rezervu na tuto investici v objemu cca 2-3mil.Kč?
Ing. Mlynka - mrzí mě, že tyto připomínky řešíme tady a teď! V měs. 12/2020 jsme schválili provizorium a byli jste vyzváni, aby jste
se o rozpočet zajímali a spolupracovali na jeho přípravě!
Pouze p. Dalešický předložil požadavek týden před schválením rozpočtu - žádost na odkanalizování hřiště, který již 15 let nikdo
neakceptoval!
Koupaliště - investujeme vždy přes 2 rozpočty, nemáme v obci co jiného nabídnout a obec zviditelnit, proto máme snahu investici do
budoucna rozvíjet. Dotační titul nebude a zájem o koupaliště je enormní - v loňském roce byla účast 3x v počtu 1000 lidí/den;
průměrně 200-250 lidí/den, v hlavní sezóně 500-600 lidí/den a to je nám vyčteno? Zařízení není uzpůsobeno na takový počet
návštěvníků - nevyhovují kapacity pro WC a ani prostory stávajícího bufetu (stropy jsou poddimenzované, chybí vzduchotechnika).
Základní rekonstrukci prostor financuje obec a zařízení si hradí nájemce. S ohledem na pandemii je předpoklad, že 70% občanů
zůstane o prázdninách v republice a my můžeme očekávat zvýšený zájem o koupaliště. Provedení úprav jsme přislíbili hygienikovi vč.
zpracování nového provozního řádu. Jedná se o službu obyvatelům (vlastním i cizím), a ta bohužel nebude nikdy vydělávat na sebe.
Loňské tržby byly v objemu 650tis.Kč při vstupném 50,-/dospělí. Provoz je nákladný, reklamu máme dobrou.
V porovnání je cyklostezka také využívána cizími občany a průměrně ji využívá 50 cyklistů denně a také musíme počítat s náklady na
údržbu (sníh, nepořádek, poničené stromy...). Kontrolou BOZP byly zjištěny dlouhodobé závady, na které jsme předchozí
zodpovědnou osobou nebyli upozorněni a musíme zjednat nápravu /sklad chemie - vana pod nádrže stojí cca 5tis.Kč. Máme novou
strojovnu a můžeme být rádi, že se dosud nestal pracovní úraz. Normy musíme dodržovat. Investice je min. na 10 let. Projekt se
zpracovává /dcera pí Pecinové/. Postup se sice porušuje, ale jinak bychom nestihli zahájení sezóny.

Mgr. Franc - nebyl jsem proti investici do koupaliště, ale asi jsem na to jinak pohlížel. Návštěvnost je
parádní, ale proč se problém s WC neřesil hned po skončení sezóny. Dokumentace mohla být připravena vč.
rozpočtu cca 1.200tis.Kč! Nepřijde mi to šťastné řešení.
Ing.Mlynka - museli jsme se přizpůsobit celospolečenské situaci. Obdobný problém je u schvalovacího
procesu 2. změny ÚP, za 1 rok a 2měs. nedošlo ke schválení. Náklady rozpočtu jsou malinko
naddymenzované.
Ing.Heřmanský - rozpočet v r. 2020 jsme splnili na 99,8%, úspora 1.362tis.Kč
p. Dalešický - finance vložené do koupaliště budou na úkor opravy komunikací?
Ing. Mlynka - to není pravda, v ul.Ovocná plánujeme zámkovou dlažbu, stání ... celkově
jsme rozpočtovali 4mil.Kč, ale z důvodu plánované výstavby RD provedeme v letošním roce nějakou
přípravu - /menší opravy, obrubníky../ a rozpočet bude dle skutečnosti upraven
p. Dalešický - ul. Ovocná je po budování vodovodního řadu v r.2020 rozkopána?
Ing. Mlynka - ne, byla opravena balenou
p. Dalešický - v rozpočtu se s nákupem pozemků od pí Jiráskové nepočítá /není naplánovaná částka/?
Ing. Mlynka - v případě nákupu pozemků budeme řešit rozpočtovým opatřením
p. Dalešický - dotaz - budou letos pozemky k výstavbě? Počítá se s novou výstavbou přečerpávací stanice v
ul Ovocná /v plánu je 800tis.Kč/?
Ing. Mlynka - ano, stanice je nefunkční
p. Dalešický - vývařovna na koupališti bude pouze pro provoz koupaliště nebo se počítá s celoročním
provozem?
Ing.Mlynka - mohla by se využívat i mimo sezónu, ale problém je bazén z důvodu bezpečnosti
p. Dalešický - vznikne na koupališti kuchyň nebo letní bufet?
Ing. Mlynka - obec vybuduje zázemí /stavební úpravy- venkovní posezení, zvětšení prodejní a výdejní
plochy, vč. části oplocení a WC/, aby provoz vyhovoval větší kapacitě návštěvníků.

K návrhu na zakoupení nové techniky pro TS Vrdy - provoz DH skončil cca v r.2010-2014. Letos jsme
zahájili výstavbu sběrného dvora a firma nám nabídla pomoc. Bagristu máme, ale jsme bez bagru. Zatím je
forma výpomoci finančně výhodnější než nákup nového stroje. V současné době se zpracovává analýza
odpadového hospodářství. Výsledek budeme mít v měs. 04-05/2021. Poté se domluvíme, co bude nutné
zakoupit. Nyní RO schválila nákup auta s malou sklopkou dle požadavku TS Vrdy. Dále konstatoval, že
rozpočet není dogma, ale můžeme operativně měnit rozpočtovým opatřením, zejména plnění podmínek vůči
dotačním titulům. Investice jsme naplánovali pro r. 2021 v objemu 10 mil.Kč.
pí Bochníčková - mrzí mě, že nám budou chybět peníze, které jsme mohli vybrat za TKO od občanů, a že
návrh na poplatek nebyl schválen v měs. 12/2020. Dvě volební období nevybíráme poplatek, mrzí mě, že jste
neuhlídal termín, do kdy se mohl poplatek schválit! Obec mohla mít na účtu o cca 2.100tis.Kč (cca
500,-/občan) víc!
Ing. Mlynka - odvolal se na plnění volebního programu. V měs. 11/2020 jednal s pí Kalivodovou z fa AVE
CZ s.r.o., ale zákon nabyl platnosti 1.1.2021 a nebyla k dispozici prováděcí vyhláška.
Smlouva na ukládání TKO je platná do r. 2022 a nic v té době nenasvědčovalo ke změně. Ve volebním
programu byla uvedena podmínka udržitelnosti od osvobození platby. Mj. máme cca 110 občanů hlášených
na ohlašovně, kteří jsou platby zproštěni. Firma AVE CZ s.r.o. vybírá poplatek za ukládání odpadu od obce a
obec od občanů. Před 2 roky bylo mnoho neplatičů a návratnost prostřednictvím exekucí je zdlouhavá nebo
nulová. Výhody by měly být pro všechny stejné. V novém nařízení se výše poplatku bude odvíjet od
množství odpadu - do 200kg/občan/Kč 500,-; nad 500kg/občan/Kč 800,-. Nelze se ani spojit se svazkem
obcí, neboť my máme platnou smlouvu. Dnes bych zpoplatnění TKO také uvítal, navrhoval jsem Kč
400,-/občan. Bohužel nelze poplatek schvalovat v průběhu roku, musí být schválen v předchozím roce, aby
účinnost OZV nabyla platnost 1.1. daného roku. V letošním roce tedy vznikne nová agenda odpadové
hospodářství. V republice mají vzniknout spalovny a některý separovaný odpad se bude pálit /např. plasty
mají velkou výhřevnost s využitím k vytápění/.
p. Dalešický - dávám návrh hlasovat a předkládám návrh za koalici neschválit rozpočet obce na r.2021.
Doporučuji sejít se příští týden a za 14 dní svolat nové ZO
Ing. Mlynka - z časového hlediska nechápu váš postoj - tvorba rozpočtu není záležitostí 2 týdnů, musí se
připravovat v průběhu roku a musí navazovat. Dosud nikdo z vás nebyl aktivní.
S ohledem na dotační investiční akce musíme mít rozpočet schválen.
p Dalešický - není projednána kanalizace ve Zbyslavi, projekt na MŠ 1. Vrdy, projekt na náměstí kolem
zvoničky
Ing. Mlynka - v r. 2022 končí všechny dotace, které dobíhají v r. 2021. Koncem r. 2022 budou vyhlášeny
dotační tituly 2021+ a my budeme potřebovat projekt na MŠ, hasičárnu. Nyní je ideální přípravné období.
Máme připraven návrh parcelace v ul Ovocná, studii na MŠ /vystavit z prefabrikátu firmy GOBA Goldbeck
Prefabeton s.r.o./ - cena může být smluvní. Zaměstnanci firmy budou požadovat bydlení a školku pro děti
Zároveň počítáme s obnovou náměstí, návsí /studii máme/, proto plánujeme vystěhovat nájemníky z čp. 96
Dolní Bučice a navrhujeme 1mil.Kč na projekty.
Ing. Herout - takto nemůžete postupovat, musíte mít vizi - čp. 96 podléhá územní studii a musíte mít projekt.
To mě irituje. S ulicí Mládežnickou se měla zároveň opravovat ul. Červenomlýnská /dotace/ - kde je vize?
Hřiště nebo MŠ - kde je projekt?
Ing. Mlynka - žádost o dotaci na opravu komunikací byla zrušeno, ul. Mládežnická se opravovala z vlastních
zdrojů. Teprve po 1,5 roce jsme dostali příslib dotace. VŘ již proběhlo. V letošním roce bude ul.
Červenomlýnská opravena. Na ul Mládežnickou můžeme uplatnit dotaci zpětně.
Ing. Herout - to je ono, co nám schází!

Ing. Mlynka - já jsem ale denně na úřadě a kdykoliv můžete za mnou přijít nebo zavolat
p. Čejka - v r. 1992 jsem byl kooptován do zastupitelstva a nedovedu si představit, že bych neměl schválen
rozpočet "zákon obce". Není to dogma, upravuje se v průběhu roku dle došlých dotací. Konstatoval, že má
také výhrady k rozpočtu, ale neschválení jde mimo něho. Doporučil jednat! Zároveň apeloval na zastupitele,
aby se zabývali pozemky, které se budou propachtovávat a mohli bychom je využít ve prospěch obce
/cyklostezka do H.Bučic, ul Žižkovská - osázení sadu pro děti aj. To jsou arginální věci proti tomu, o čem se
tady bavíme. Jednejme dál, sejděme se potom, ne že bouchneme do stolu!
Ing. Mlynka - rozpočet se vždycky schválil, tuto situaci nikdo z přítomných 3 starostů nezažil. Musíme plnit
závazky (smlouvy)- sběrný dvůr, opravy komunikací....
p. Šindelář - pravdu má p. Čejka i Ing. Herout - měli bychom jít cestou věcného uspořádání a cestou dotací a
finance šetřit. V r. 2017 jsme byli v získání dotace pod čarou, nikdo nám nedal metodický pokyn, kdy
získáme finance. Rozpočet může být nepříznivý, mrzí mě, že jsem se ze zdravotních důvodů nemohl účastnit
pracovního jednání ZO.
Ing. Mlynka - v r. 2020 nikdo nevěděl, co bude a rozpočet jsme splnili na 98%!
Ing. Herout - iritují mě některé věci - např. čp 96, chodník D.B.-H.Bučice
Ing. Mlynka - poprvé mohl do návrhu rozpočtu zasahovat i Finanční výbor
p. Dalešický - nikdo nechce, aby se rozpočet neschválil, ale dotace ve výši 13mil.Kč na KD se odmítla a nyní
budeme uvolňovat z rozpočtu 2mil.Kč na koupaliště?
p. Šindelář - projekt se mi líbil, ale kdo by si skleněný barák pronajal?
Ing. Mlynka - poděkoval zastupitelům za schválení rozpočtu obce, který se projednával celkem 3 hod
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel: pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing. Herout

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
rozpočet na rok 2021 včetně soc. fondu.
Hlasování
Pro: 8 Proti: 0 Zdrželo se: 6 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
11.

ZO/7.8.2021 Smlouva o finančním příspěvku na Fond stáří
Ing. Mlynka - předložil ke schválení návrh smlouvy o finanční příspěvku na Fond stáří MěÚ Čáslav v souvislosti s umístěním naší
občanky ░░░░ ░ do DD Čáslav
pí Bochníčková - doporučila do usnesení uvést poskytovanou částku
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
Smlouvu o finančním příspěvku na Fond stáří mezi Městem Čáslav, zast. starostou města JUDr.
Vlastislavem Málkem, jako zřizovatel Domova důchodců v Čáslavi a Obcí Vrdy, zast. Ing. Milošem

Mlynkou, starostou obce - umístění pí ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░░ ░░░ do Domova důchodců v
Čáslavi ve výši 25 000 Kč
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
12.

ZO/7.9.2021 Darovací smlouva
Ing. Mlynka - předložil ke schválení návrh Darovací smlouvy s fa Ethanol Energy a.s. - převoz zeminy na řepník
pí Bochníčková - návrh smlouvy je obdobný jako předchozí návrh, ale s vyčíslením částky bez dopravy - Kč 108tis. (cena je stejná
jako pro občany, kteří si zeminu zakoupili)
- doprava je na náklady obce - cena celkem by činila Kč 143 650,Hlasování: zdržel se Mgr. Kobela a Čejka, ale nebylo započítáno a řečeno, že hlasovali všichni pro!!!
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
darovací smlouvu mezi Obcí Vrdy, zast. starostou Ing. Milošem Mlynkou (dárce) a společností
Ethanol Energy a.s., zast. Ing. Martinem Kubů, ředitelem, IČ 25502492 (obdarovaný) na bezúplatný
převod netříděné zeminy v objemu 1200 t v hodnotě 108 000 Kč

Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
13.

ZO/7.10.2021 Smlouva na zřízení věcného břemene
Ing. Mlynka předložil ke schválení návrh smlouvy o zřízení VB - plynová přípojka v délce 3,83 m (Obec
Vrdy -povinný - zřizuje úplatně ke služebnému pozemku na dobu neurčitou ve prospěch GasNet, s.r.o. oprávněného - věcné břemeno ve smyslu služebnosti spočívající v: a)právu zřídit a provozovat na služebném
pozemku plynárenské zařízení, b)právu vstupovat a vjíždět na služebný pozemek v souvislosti se zřízením,
stavebními úpravami, opravami, provozováním a odstraněním plynárenského zařízení v rozsahu vyznačeném
v geometrickém plánu č. 543-158/2020 ze dne 4.12.2020.)
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
smlouvu na zřízení věcného břemene na plyn. přípojku pro p. Františka Kafku, Dolní Bučice 293,
Vrdy.
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato

14.

ZO/7.11.2021 Plán zasedání zastupitelstva obce Vrdy v r. 2021
Ing.Mlynka - zasedání ZO se musí ze zákona konat minimálně 4x do roka, ale nemusí to být pravda
pí Bochníčková - 2. termín jednání dne 17.6. nesplňuje 3 měsíční lhůtu mezi termíny - navrhuje přidat další termín v měsíci květnu body rozvolnit bez časového presu a zbytečně neporušovat zákon
Ing. Mlynka - navrhuji termín 6.5.2021 (3měs. lhůta bude splněna)
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce schvaluje
plán zasedání Zastupitelstva obce Vrdy v r. 2021 v termínech 11. 3., 6. 5., 17. 6., 16. 9. a 16. 12. 2021.
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
15.

Informace starosty
Ing. Mlynka předložil návrh RO neschválit darovací smlouvu s ŘKF Zbyslav. V návrhu je zakotvena
povinnost provést opatření proti pádu sněhu a ledu ze střechy - to by zůstalo na farnosti, co se týká odvodu
vody z budovy, ponechává se současný stav, pokud by obec chtěla pořídit nějaké sudy na vodu, tak by to bylo
již v režii obce, stejně tak, pokud by chtěla někdy v budoucnu budovat dešťovou kanalizaci, pak by to bylo
na náklady obce, jinak je ponechán stávající stav.
pí Wittvarová - vznesla obavu, aby se ZO nezavázalo k provádění oprav v souvislosti se zatékáním vody do
kostela
Ing.Mlynka - nemáme zájem se starat o cizí majetek
p.Šindelář - nastínil problematiku se zatékáním vody pod hroby
Ing.Mlynka - musíme se vyvázat ze škody a jejich následků
p.Čejka - měli bychom řešit v souladu se stavebním zákonem - "trpění zasakování vod"
pí Wittvarová - v současné době je situace neřešitelná
p. Šindelář - od kostela by mělo být 2 m ochranné pásmo
pí Bochníčková - nešla bych do toho
Ing.Mlynka - pozemek kolem kostela není pohřebištěm - máme legislativní problém
Informace starosty obce:
Kanalizace Zbyslav - žádost o dotaci byla podána v r. 2017, výběrové řízení proběhlo před podáním žádosti;
z důvodu mimořádně suchého roku, kdy v ul. Markovická došlo ke ztrátě vody ze studní, obec se rozhodla
investici v této ulici, která byla součástí celého projektu vyjmout a zafinancovat z vlastních zdrojů. Jednalo
se o podlimitní nabídku - bylo osloveno 5 investorů, ale o nabídku projevily zájem pouze 4 firmy. V r. 2018
nás firma Hochtiev napadla, že jsme VŘ zrušili. Dotaci jsme v tomto roce neobdrželi. V r. 2020 v měs.
květnu jsme se měli vyjádřit, zda máme o dotaci zájem nebo ne. Zastupitelstvo obce počtem hlasů 9-6 návrh
na přijetí dotace schválilo - dotazník jsme odeslali. Projekt z r. 2017 musel být přepočítán na aktuální ceny Kč 2 mil. bychom hradili z rozpočtu obce a Kč 26 mil. z dotace. V měs. 11/2020 jsme MZe potvrdili, že
zájem obce o dotaci trvá, ale za jiných podmínek. Lhůta pro dokončení investice je téměř nesplnitelná - 1,5

roku. V r. 2021 bychom mohli požádat o dotaci za jiných podmínek - 60% MZe a 40% obec s termínem
dokončení 4-5 let (vyčíslená úspora je cca 6 mil.Kč). V současné době není příznivá situace investovat a pro
náš rozpočet je původní návrh téměř likvidační. Starosta obce konstatoval, že o výše uvedeném bude
informovat na veřejné schůzi ve Zbyslavi. Zároveň předložil návrh na odkanalizování "Polska" z vlastních
zdrojů s odvodem odpadní vody na přečerpávací stanici Vlačice (event. Vrdy) nebo investovat cca 100tis. z
rozpočtu obce na výstavbu jímek nebo domovních ČOV pro trvale hlášené občany. V současné době
očekáváme zprávu z MZe. Z tohoto důvodu jsme investici nenaplánovali do RO, míjelo by se to účinkem.
Byl bych rád, aby se veledílo povedlo a mohli jsme po 10 letech slib splnit!
p.Dalešický - vznesl dotaz i za kolegy, kolik by stál provoz za podmínky odkanalizování Zbyslavi na ČOV
Dolní Bučice? Zda by se náklady rozmělnily na celý systém kanalizace nebo jen pro Zbyslav? V případě, že
bychom šli cestou domovních ČOV, museli bychom přepracovat projekt, který byl finančně nákladný. V jaké
výši by bylo stočné pro Zbyslav?
Ing.Mlynka - budeme znát jen základní náklady
občan ze Zbyslavi - od r. 2009 se jen slibuje - občané již nevěří! Předložil požadavek, aby při přečerpávání
kalů p. Vraným, mohl využívat pozemek obce a do tohoto pozemku by v budoucnu požádal o souhlas
s umístěním domácí ČOV. Zájem občanů trvá, každý odsouvá rekonstrukci koupelny z důvodu
odkanalizování.
Ing.Mlynka - nechci předkládat návrh opakovaně ke schválení, přijaté USN ZO plně respektuji!
p.Čejka - věřím, že se dočkáme kolaudace, rozšíření kanalizační sítě by se mělo projevit v ceně stočného,
která by měla být pro všechny občany obce stejná. Levá strana Zbyslavi "Polsko" by měla být
odkanalizována do Vlačic /Výčap/.
Ing.Mlynka - obec uzavřela dohodu s obcí Vlačice o připojení na vodovodní přivaděč naší obce /možnost
využití 1 výkopu pro vodu a kanalizaci/. Dne 6.5.2021 budu informovat o dotaci na kanalizaci ve Zbyslavi.
Sběrný dvůr - zahájeny práce na výstavbě; předložen návrh na odvoz části suti namíchané s hlínou (majetek
obce), která brání výstavbě dvora - jedná se cca o 5tis.tun. Máme nabídku za Kč 495,-/tuna bez DPH (pouze
za uložení), p. Novotný projevil zájem za cenu Kč 350,-/tuna. V současné době není možné odvoz suti na
budoucí pozemky k výstavbě, které jsou stále ve vlastnictví p. Ištoka. Na příštím jednání předloží návrh ke
schválení.
p.Dalešický - předložil návrh na vytřídění suti (hlínu ponechat, suť odvézt)
Ing. Mlynka - nemáme třídící stroj, náklady na zapůjčení jsou vysoké; potřebujeme uvolnit prostor k
výstavbě
p.Čejka - v případě, že není zemina kontaminovaná, mohli bychom ji využít pro terénní úpravy v obci
Ing.Mlynka - není znečištěna, potřebuje odvézt alespoň část
p.Čejka - p. Novotný z Ronova n./D. má prostory - provádí terénní úpravy v lese, nabídková cena je velice
dobrá. Zastupitelé s návrhem souhlasili.
COVID19 - nárůst nákazy k dnešnímu dni je 39 občanů, celkový počet 370 lidí, z toho 3 zemřeli. Obec
zakoupila respirátory pro zaměstnance obce, ZŠ, MŠ, DPS, TS, JPO; a testy. Dne 15.3.2021 bude zahájeno
povinné testování zaměstnanců obce a dobrovolně u volených zastupitelů, kteří byli tímto vyzváni k
samotestování. Očkování proběhlo v domovech s pečovatelskou službou; úřední hodiny OÚ byly
omezeny na PO+ST, jinak se pracuje na home office. Úřední výkon lze telefonicky domluvit.
Zastavovací studie prostoru "Ovocná" - návrh nechal kolovat s tím, že bude všem zaslán e-mailem
Hlasování: neproběhlo

I. Zastupitelstvo obce bere na vědomí
informace starosty
Projednáno bez hlasování.
16.

ZO/7.12.2021 Pověření kontrolního a finančního výboru
pí Bochníčková připomněla projednat nově zařazený bod do programu - provedení kontroly investic na koupališti za r. 2020.
Hlasování:
Pro: Ing. Mlynka, pí Wittvarová, Ing. Čapek, p. Čejka, pí Bochníčková, p. Dalešický, p. Stiburek, Mgr. Kobela, Mgr. Franc, Ing.
Herout, p. Kořínek, p. Novotný, p. Šindelář, pí Truksová
Proti:
Zdržel

I. Zastupitelstvo obce pověřuje
Finanční výbor a Kontrolní výbor provedením kontroly investic na koupališti za r. 2020.
Hlasování
Pro: 14 Proti: 0 Zdrželo se: 0 Nehlasovalo: 0
Usnesení: Přijato
17.

Diskuse pro veřejnost.
p. Čejka - navrhuje nabídnout k prodeji zeminu, která je uložena proti kontribuční sýpce - složení je totožné
jako v ATS v objemu cca 100 t. Odpad hyzdí okolí, které je poslední dobou využíváno k procházkám do
obory a cyklisty, neboť oborou vede cyklostezka do Starkoče a nepůsobí to dobře. V minulosti byla snaha
skládku uklízet, měli jsme i placené pracovní místo za účelem provádění ostrahy. Dále upozornil na umístění
autobusu v blízkosti Zbyslavské mozaiky.
Ing. Mlynka - nepovolené zaparkování autobusu řeší OŽP MěÚ Čáslav Ing. Ryšán - autobus je určen k
využití "chaty" v rámci chovu ovcí. Bohužel vozidlo má platnou STK a nelze s tím nic dělat. Platné
osvědčení STK je do konce měs. 04/2021 - poté může být vozidlo odstěhováno nebo bez motoru ponecháno.
pí Wittvarová - s tím nesouhlasíme!
pí Bochníčková - uvedla názorný příklad s 11 vraky, které řeší přestupková komise - navrhuje vozidlo
odstranit
Ing. Mlynka - náš případ je specifický - autobus je v ochranné pásmu! Zároveň konstatoval, že z důvodu
pandemie se platnost STK automaticky prodloužuje o 10 měsíců.
p. Stiburek - požádal o zaslání projektu na koupaliště
Ing. Mlynka - souhlasil s požadavkem
Mgr. Franc - předložil návrh na posílení odsavačů par v kuchyni kulturního domu - všude je mastnota, vzniká
komínový efekt
Ing.Mlynka - plánujeme zadat zhotovení dveří na míru dole před schodištěm
Mgr. Franc - bylo by vhodné zaslepit otvory u stropu z kuchyně do chodby
p. Fryč - poděkoval jménem MS Doubrava Vrdy za poskytnutou dotaci - informoval o počtech vypouštění
bažantů do přírody (v r. 2020 - 160ks; v r.2021 - 200ks) a o zřízení chovné stanice českého fouska
občan ze Zbyslavi - vznesl požadavek na zřízení VO podél chodníku u hl. silnice
Ing. Mlynka - souhlasil a konstatoval, že s firmou ASIG Čáslav se připravuje projekt zóna "30 km/h".
Dopravní situace v obci by se měla zlepšit - podnikatel Ing.Jablečník ukončil v lednu t.r. svoji zemědělskou
činnost.

občan ze Zbyslavi - je až zarážející, že řidič s plně naloženým traktorem typu Jondire jede přes obec 60km/h
- poklopy se lámou a především jde o bezpečnost dětí! Apeloval na zemědělce, aby dbali na bezpečnost!
Dále poděkoval TS Vrdy za údržbu zeleně - prořezání keřů, stromů, až na 1 pochybení /akátové dřevo s
trnama zůstalo ležet na silnici a hrozilo poškození pneumatik. Náprava byla zřízena.
Ing.Mlynka - souhlasím s potrestáním - dnes postačí, aby občan pořídil foto a zaslal jej PČR
občan ze Zbyslavi - vznesl požadavek na možnost krátkodobého zaparkování v zeleném pásu před bránou do
domu bez pokutování ze strany PČR a dotaz na zprovoznění veřejné pumpy pod hospodou.
Ing. Mlyka -na způsob povoleného parkování jsem již PČR upozorňoval;
- ve studni nebyla voda, znovu bude osazena
p. Ferus - poděkoval za poskytnutí příspěvku schváleného pro hasiče - část budeme vracet za neuskutečněné
akce a zbytek bude využit na chod hasičského kroužku. K návrhu Mgr. France uvedl, že TS by rádi uvítali
novou techniku nebo její zapůjčení. Dnes musíme práci odmítat, nemáme techniku např. na výkopy. Existuje
spousta forem, jak techniku získat - např. pronájem s následným odkupem; nové auto bude náhradou za
AVII. Nyní se provádí veškeré práce vozidlem MAN a poté se zpožďují ostatní práce. Auto je potřeba!
Poděkoval za pozornost.

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

Závěr
Ing. Mlynka poděkoval všem přítomným za účast a jednání ukončil v 19.55 hodin.

Mlynka Miloš, Ing.
Starosta

Zapisovatelé:

Wittvarová Liběna
Místostarostka

Špinarová Jana
Zapisovatelka

Špatenková Hana
Zapisovatelka

Čapek Tomáš, Ing.

Stiburek Tomáš

zastupitel

zastupitel

Ověřovatelé:

