Rada obce Vrdy
USNESENÍ 9. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 28. 4. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-Zprávu auditora Ing. Antonína Fejfara o výsledcích přezkoumání hospodaření územního
samosprávného celku Obce Vrdy za r. 2013 ze dne 17. 4. 2014 – předložit ZO
- Zprávu o daňové kontrole akce „Realizace úspor energie veřejné budovy ZŠ v obci Vrdy“ a „Rozšíření
vodovodu Horní Bučice“ vč. protokolu ze dne 17. 4. 2014 (nebylo zjištěno porušení rozpočtové kázně)
-závěr zjišťovacího řízení KÚ SK, OŽPaZ Praha k záměru „Sklad tuhých průmyslových hnojiv – Vrdy“
v k.ú. Dolní Bučice - má významný vliv na životní prostředí a bude posuzován podle zákona
-revizní a kontrolní zprávu o kontrole tělocvičného nářadí a zahradního vybavení MŠ 1. Vrdy
- bytovou situaci p. Luboše H., Smetanovo nám. 28, Vrdy
-žádost Petry Š., Zbyslav 53 o přidělení bytu (t.č. v podnájmu v Kutné Hoře s přítelem a dcerou)
-žádost pí Marie H., Sluneční 346, Vrdy o letní brigádu – pokladní na koupališti
-nabídku Ing. Špačka, Na Kozinci 208, 286 01 Čáslav – poradenství ve správě pozemků pro obec
-žádost o prodej části pozemku KN parc. č. 469/1 v k. ú. Dolní Bučice, na kterém se nachází
regulační stanice plynu – zřízení práva služebnosti pro s.r.o. EKOPLAN, Pěčín 147

II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 95 - posudky na občany
Usnesení č. 96 - pronájem nebytových prostor v čp. 251 Dolní Bučice k provozování kadeřnických
služeb s účinností 1. 5. 2014 paní Zdeňce Š., Kosmonautů 229, Dolní Bučice
Usnesení č. 97- níže uvedené návrhy smluv a objednávku a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu o nájmu prostoru sloužícího k podnikání se Zdeňkou Š., Kosmonautů 220, Dolní Bučice –
provozování kadeřnických služeb
b) smlouvu o spolupráci při zabezpečování podnikového programu v rámci projektu Zdravý podnik
s ČPZP, Jeremenkova 11, Ostrava-Vítkovice – zajištění kvalitní preventivní péče pro zaměstnance
zaměstnavatele, kteří jsou pojištěnci ČPZP
c) licenční smlouvu o veřejném provozování s OSA, Čs. Armády 20, 160 56 Praha 6 – Bubeneč - užití
hudebních děl – reprodukovaná hudba na akci Karneval pro děti konaný dne 22.2.2014 v KD Vrdy
d) smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem na
pozemku zapsaného na LV č. 10001 p.č. 760/1 v k.ú. Horní Bučice (uložení plynárenského zařízení)
e) smlouva o zajištění přeložky plynárenského zařízení a úhradě nákladů s ní souvisejících s RWE
GasNet, s.r.o, Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem – „STL plynovodní přípojky pro pozemek parc.č.
147/19 a 147/42 v k.ú. Vrdy“
f) kupní smlouvu č. UZSVM/SKH/221/2014-SKHM s ČR – Úřadem pro zastupování státu ve věcech
majetkových, odbor odloučené pracoviště Kutná Hora, Benešova 257, 284 01 Kutná Hora – prodej
části pozemku p.č. 188 v k.ú. Horní Bučice
g) dohoda o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
spolufinancovaného ze státního rozpočtu a Evropského sociálního fondu č. KHA-SN-31/2014 č.
projektu Z.1.04/2.1.00/03.00015
-poskytnutí příspěvku pro pomocnou administrativní sílu Hana Š., DiS., Nerudova 216, Vrdy
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h) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti inženýrské sítě s Telefónica Czech Republic, a.s.,
Za Brumlovkou 266/2, Praha 4 – Michle pro stavbu vedení a zařízení sítě elektronických komunikací
pod názvem 11010-047948-TM3C_43_LO_E_Semtes_OK (jedná o RR věž na poli se zděným
technologickým objektem u obce Semtěš – Husinec)
ch) smlouvy o poskytnutí příspěvku na činnost se zájmovými organizacemi a sdruženími:
.MO ČRS Vrdy
. TOM 3103 Rejnoci Vrdy
. OS Za záchranu kostela Nejsvětější Trojice ve Zbyslavi
. ČKS ZKO č. 329 Vrdy
. Římskokatolická farnost – děkanství Čáslav
. Letecký modelářský klub Vrdy-Skovice
.OS Zbyslav dětem
. SDH Zbyslav
. SDH Dolní Bučice
. Junák, svaz skautů a skautek ČR, Vrdy-Bučice
.MS Doubrava Vrdy
. TJ Dynamo Horní Bučice
.TJ Slavoj Vrdy
.Věnovanka o. s. Vrdy
. Jana Slavíková, Sluneční 342, Vrdy
.Agility Primavera Vrdy
.Diakonie ČCE – středisko Čáslav
i) dohodu s Úřadem práce ČR, Benešova 70/2, 284 01 Kutná Hora o vytvoření pracovních příležitostí
v rámci veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. KHA-VN-22/2014 č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015 – uklízeči
veřejných prostranství
j) Smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s EKO-KOM, a.s., Na Pankráci
1685/17, 140 21 Praha 4
k) smlouvu o nájmu bytu s Markem O., Dolní Bučice 130 na dobu určitou
Usnesení č. 98 - dodatek č. 2 k Vnitroorganizační směrnici č. 1/2011 „odpisový plán“
Usnesení č. 100-zaúčtování zisku ze zlepšeného hospodářského výsledku TS Vrdy za r. 2013 – viz.
příloha
Usnesení č. 101- uvolnění finančních prostředků z rozpočtu obce ve výši Kč 6000,- na akci pálení
čarodějnic pro děti dne 30. 4. 2014 od 16 hod v areálu TJ Slavoj Vrdy
Usnesení č. 102 - žádost manž. H., Žižkovská 275, Vrdy o povolení k obnovení příjezdové komunikace
č. 260/51 v k.ú. H.Bučice ke stavební parcele č. 260/30 a 260/31 kamenivem na náklady manž.
Homolkových
Usnesení č. 104 - žádost MŠ 1. Vrdy o přijetí peněžních darů na nákup knih pro děti od firmy:
a) Digital Photo Express, Foto – Horák, Havlíčkovo nám. 519, 284 01 Kutná Hora
b) Iva Líbalová, Žižkovo nám. 152, 286 01 Čáslav
Usnesení č. 105 - uvolnění finančního příspěvku z rozpočtu obce pro ZŠ Vrdy ve výši Kč 25 000,- na
projekt protidrogové problematiky „Sám sebou“
Usnesení č. 106 - žádost ZŠ Vrdy o udělení předchozího souhlasu /pro více právních úkonů/ s přijetím
peněžního daru účelově neurčeného pro potřeby ZŠ Vrdy
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Usnesení č. 107 - úhradu nákladů za topení v KD Vrdy – sál za akce pořádané obcí v období od
1.1.2014 -28.4.2014 pí Monice K. – viz. příloha
Usnesení č. 110- Směrnici č. 1/2014 k poskytování informací podle zákona č. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím v platném znění vč. sazebníku úhrad

III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 103 - rada obce nemá námitek k rozhodnutí KÚ SK, OŽPaZ Praha čj. 037164/2014/KUSK udělení souhlasu s vypouštěním v zajetí odchovaných zvláště chráněných živočichů druhu sova
pálená do volné přírody

IV.

VYHLAŠUJE: -

V.

JMENUJE:

Usnesení č. 108 - s účinností od 1.5.2014 jednotku požární ochrany JPO III/1 Vrdy – velitel jednotky
Heizer Luděk, zástupce Kollár Michal (viz. příloha)

VI.

DOPORUČUJE:

Usnesení č. 99-ZO ke schválení rozhodnutí č. 14170733-SFŽ a č. 14170803-SFŽP o poskytnutí
podpory na spolufinancování projektu v rámci Operačního programu ŽP z prostředků SFŽP ČR
na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I a 268/II Vrdy“ vč. příloh

VII.

UKLÁDÁ:

Usnesení č. 109 - pí Petře R., Dolní Bučice 130 termín k zaplacení nedoplatku za vodné, stočné, TKO,
nájemné a za el. energii ve společných prostorách do 31. 5. 2014 s tím, že pokud tento termín
nebude dodržen, obec podá návrh na soudní vystěhování z bytu.

