Rada obce Vrdy
USNESENÍ 13. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 20.6. 2014
Rada obce Vrdy :
I.

BERE NA VĚDOMÍ :

projektovou dokumentaci Ing. Juřiny, Hanojská 2836, 390 05 Tábor na „Stavební úpravy místní
komunikace Mládežnická, Vrdy“
-cenové nabídky na provedení zadávacího řízení „Výstavba cyklostezky – Obec Vrdy“:
. MA projekt, spol. s r.o., Patočkova 1638/67, Praha 6
. Profesionálové, a.s., Masarykovo nám. 391, Hradec Králové
. Centrum služeb Tábor
-cenovou nabídku Ing. Roberta Juřiny, Centrum služeb Tábor na akci „Stavební úpravy místní
komunikace Mládežnická“
II.

SCHVALUJE :

Usnesení č. 141- formuláře – Žádost o zřízení vodovodní přípojky, Žádost o zřízení kanalizační
přípojky a Žádost o přezkoušení vodoměru a Podmínky reklamace stavu vodoměru s tím, že tyto
dokumenty budou zveřejněny na webových stránkách obce.
Usnesení č. 142 -níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) licenční smlouvu o veřejném provozování hudebních děl VP_2014_143645 s OSA, Čs.armády 20,
Praha 6 na akcích pořádaných Obcí Vrdy – Pálení čarodějnic, Den dětí.
b) obchodní smlouvu se zhotovitelem 2MH servis s.r.o, Kaprova 42/14, 110 00 Praha – Staré Město –
využití nebo zneškodnění odpadů z lapáků písku
c) smlouvu o zřízení věcného břemene s RWE GasNet, s.r.o., Klíšská 940, 401 17 Ústí nad Labem
pro pozemek p.č. 469/1 k.ú. Dolní Bučice (služebný pozemek – uloženo plynárenské zařízení)
d) smlouvu o dílo č. 3/14 se zhotovitelem LŠL-STAVBY spol. s r.o., Husova 128, Čáslav – „Chodníky a
veřejné osvětlení Zbyslav“ (pevná cena díla)
e) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6017217/VB/1 - Vrdy, Žižkovská, p.č. 320/3 – knn s ČEZ Distribuce, a.s.
zastoupená společností MONTPROJEKT a.s., Pardubice, Arnošta z Pardubic – poz. parc.č. KN 165/4,
172/16 v k.ú. Vrdy
f) smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. UZSVM/SKH/713/2014-SKHM s převodcem ČR
– Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 –
bezúplatný převod pozemků p.č. 529/1, 529/3, 529/2 k.ú. Zbyslav do vlastnictví obce
g) dohodu o provedení práce s Andrejem O., Dolní Bučice 96 – sekání trávy
h) dohodu o změně dohody o provedení práce Bc. Janou K., Zahradní 203, Vrdy –
ch) dohodu o pracovní pohotovosti s Martinem L., Dolní Bučice 130, Vrdy – strojník
vodohospodářských zařízení
i)dodatek č.1 ke smlouvě o poskytnutí příspěvku na činnost s o.s. Věnovanka, na základě kterého se
doplňuje odst. II – Účel, na který se příspěvek poskytuje o další bod: nákup tiskárny na tisk
notového materiálu

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 143 -pronájem části pozemku p.č. 24/2 k.ú. Vrdy pí Ivaně K., 5. Května 316, Vrdy za
účelem výstavby zahradní pergoly s tím, že pergolu a prostranství okolo ní bude udržovat v řádném
stavu. Tento veřejně přístupný přístřešek nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavebnímu
úřadu.
Usnesení č. 144- program zasedání ZO Vrdy, které se bude konat v úterý, 1. 7. 2014 v 18 h na
obecním úřadu:
1. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu – jmenování nových ověřovatelů zápisu, volba
návrhové komise.
2. Přijetí dotace na akci „Cyklostezka Dolní Bučice – Koudelov“
Diskuse, usnesení.
3. Převody nemovitostí.
Diskuse, usnesení.
4. Příspěvek JK IVAHU.
Diskuse, usnesení
5. Informace starosty obce.
Diskuse, usnesení.
6. Rozpočtové opatření č. 2/2014
Diskuse, usnesení.
7. Diskuse pro veřejnost.
8. Závěr.
Ověřovatelé zápisu: Ing. Miloš Mlynka
Mgr. Jiří Stýblo
Návrhová komise: předseda – Ing. Jindřich Jelínek, náhradník Zdeněk Duben
Členové - Mgr. Tomáš Franc
Jolana Vysloužilová
Usnesení č. 145 - návrh mimořádných odměn zaměstnancům obce, doporučuje ZO ke schválení
finanční dar starostovi a místostarostovi obce. Starosta se finančního daru vzdal.
Usnesení č. 146- plán účetních odpisů na r.2014 (viz. příloha)
Usnesení č. 147-pojištění příspěvkové organizace TS Vrdy pod obcí, tzn. že na pojistné smlouvě Obce
Vrdy bude uveden další pojištěný – TS Vrdy, IČ 49540793, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy a
zároveň schvaluje navýšení pojištění odpovědnosti (viz. smlouva)
Usnesení č. 148- osobní ohodnocení pí Stanislavy H. s účinností od 1. 7. 2014 dle předloženého
návrhu
Usnesení č. 149 -na základě vyhodnocení výběrové komise k posouzení uchazečů na místo „vedoucí
Technických služeb Vrdy, příspěvkové organizace obce, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy“, jmenovat
do funkce pana Zdeňka J., Jasmínová 283, Dolní Bučice na dobu neurčitou s tříměsíční zkušební
dobou
Usnesení č. 150 -zakoupení 1 ks publikace Kniha Česká republika, města a obce ČR (pro ZŠ Vrdy)
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Usnesení č. 151- žádost KÚ SK, OŽPaZ Praha o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště
chráněných živočichů druhů vydra říční a tchoř stepní z důvodu realizace monitoringu populací těchto
druhů – sběr uhynulých jedinců
Usnesení č. 152- pronájem prostor sloužících k podnikání v čp. 294 Vrdy paní Monice K., Větrná 377,
Vrdy k provozování pohostinské činnosti na dobu určitou do 31.8.2014. Rada obce zároveň schválila
Smlouvu o nájmu prostor sloužících k podnikání.
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SOUHLASÍ:VYHLAŠUJE : JMENUJE :DOPORUČUJE :UKLÁDÁ :ZAMÍTÁ:ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

