Rada obce Vrdy
USNESENÍ 15. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 17.7. 2014
Rada obce Vrdy :
I.

BERE NA VĚDOMÍ :

- zprávu o průběhu výběrového řízení na obsazení pracovní pozice ,,Vedoucí úřadu – tajemník
Obecního úřadu Vrdy“ ze dne 2. 7. 2014
- žádost MUDr. Búryho o ukončení nájmu nebytových prostor pro účel provozování zubní ordinace ke
dni 30. 9. 2014 – do příštího jednání rady předložit Dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor
- rozhodnutí o udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhu vydra
říční a tchoř stepní z důvodu realizace monitoringu populací těchto druhů – sběr a analýza uhynulých
jedinců
- žádost pí Evy K. o přidělení bytu v domě s pečovatelskou službou – předat bytové komisi do
evidence uchazečů
II.

SCHVALUJE :

Usnesení č. 163 – posudky na občany
Usnesení č. 164 – na základě doporučení komise pro posouzení a hodnocení nabídek veřejné zakázky
malého rozsahu na stavební práce ,,Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I a
268/II, Vrdy“, že vítězným dodavatelem VZ se stal Václav Horák stavební systémy, Kanín 108, 289 07
Kanín s nabídkovou cenou 3 914 167,10 Kč bez DPH, 4 736 142,19 Kč vč. DPH a pověřila starostu obce
uzavřením smlouvy o dílo.
Usnesení č. 165 – návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) dohodu o provedení práce s p. Jaroslavem N., Vrdy 227 – úklidové a pomocné práce ve
sportovních areálech
b) dohodu o narovnání dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uznání dluhu dle
§ 2053 téhož zákona s účastníkem p. Jiřím N., Nerudova 220, Vrdy a Obcí Vrdy
c) smlouvu č. 9038/21/14-21200-NO o uzavření budoucí smlouvy o zřízení služebnosti inženýrské sítě
s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 – Nusle a Obcí Vrdy
d) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o právu
provést stavbu č. IV-12-6017659/1 Vrdy Žižkovská p. č. 795/7knn s ČEZ Distribuce a.s., Teplická
874/8, Děčín 4 a Obcí Vrdy
e) smlouvu č. 9401/21/14-21200 – realizace stavby, Vrdy – chodníky podél I/17“ mezi ŘSD Praha a
Obcí Vrdy
f) dohody o provedení práce mezi Obcí Vrdy a členy JPO III Vrdy dle předloženého návrhu
III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 166 – s projednáním upozornění na nelegální navážení pneumatik v k.ú. Vrdy – Koudelov
zaslané Městským úřadem Čáslav, odborem životního prostředí s tím, že obec bude sledovat, kdy a
kým jsou pneumatiky naváženy a bude kontaktovat společnost Dětenická realitní s.r.o. a vyzve ji
k doložení dokladů o tom, zda má povolení k provozu zařízení na skladování odpadu a jak bude

Rada obce Vrdy
postupovat při likvidaci navážených pneumatik. O nelegálním navážení pneumatik bude obec
informovat i Stavební úřad Vrdy.
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