Rada obce Vrdy
USNESENÍ 16. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 1. 8. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-CN Energy Benefit Centre a.s. – snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I a 268/II,
Vrdy
- zveřejnění návrhu koncepce „Generel cyklistických tras a cyklostezek na území Středočeského kraje“
včetně vyhodnocení vlivů této koncepce na životní prostředí a veřejné zdraví
- CN Ing. Jakuba Martináka, Palackého 1504, 763 61 Napajedla na monitoring a řízení projektu
Cyklostezka Dolní Bučice – Koudelov
- CN Jitky Pilařové, Krásné 36, 538 25 Nasavrky na monitoring a řízení projektu Cyklostezka Dolní
Bučice – Koudelov
- CN Truhlářství Hon a syn, Svobodná Ves 4, 286 01 Čáslav na vybavení zasedací místnosti na OÚ Vrdy
- CN Sav spol. s r.o., Turkovice 101, 533 63 Turkovice na vybavení zasedací místnosti na OÚ Vrdy
- schválení ÚRR ROP ČR - prodloužení lhůty k podpisu Smlouvy o poskytnutí dotace k projektu
,,Cyklostezka Dolní Bučice“ z důvodu vyřešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. Lhůta pro podpis
smlouvy o poskytnutí dotace byla prodloužena do 31. 7. 2014
- CN Ing. Jana Špačka, Na Kozinci 208, 286 01 Čáslav na nabídku služeb souvisejících se správou
pozemků
- jmenování komise pro otevírání obálek a hodnotící komise vč. náhradních členů na akci „Výstavba
cyklostezky – Dolní Bučice – Koudelov“ dle přílohy, která tvoří součást tohoto zápisu
- jmenování komise pro výběr zhotovitele akce „Vrdy – Lázně – rozšíření vodovodu a kanalizace –
II. etapa“ dle přílohy, která tvoří součást tohoto zápisu
- stanovení minimálního počtu členů okrskových volebních komisí pro volby do Zastupitelstva obce
Vrdy, konané ve dnech 10. a 11. října 2014:
 okrsková volební komise pro volební okrsek č. 1 – Vrdy – 8 členů
 okrsková volební komise pro volební okrsek č. 2 – Dolní Bučice – 6 členů
 okrsková volební komise pro volební okrsek č. 3 – Horní Bučice – 4 členové
 okrsková volební komise pro volební okrsek č. 4 – Zbyslav – 4 členové
II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 167 – posudky na občany
Usnesení č. 168 – návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu o dílo se zhotovitelem Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07 Kanín na akci
,,Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I a 268/II, Vrdy“
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se zhotovitelem Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, 289 07
Kanín na akci ,,Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I a 268/II, Vrdy“, na základě
kterého se doplňuje čl. VI. odst. 1. – Doba provádění díla (termín zahájení stavby: 11. 8. 2014, termín
dokončení stavby: 28. 11. 2014)
c) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6017162/01 Vrdy p.č. 795/9 knn s ČEZ
Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
d) dohodu o ukončení nájmu nebytových prostor čp. 251, Dolní Bučice s MUDr. Búrym, Jungmannova
1404/16, 500 02 Hradec Králové ke dni 30. 9. 2014

Rada obce Vrdy
e) příkazní smlouvy s Energy Benefit Centre a.s., Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 na projekt „Snížení
energetické náročnosti DPS, Červenomlýnská 268/I a 268/II Vrdy“:
 č. 04-14-239 zajištění technického dozoru investora a autor. dozoru projektanta - 268/I
 č. 04-14-240 zajištění technického dozoru investora a autor. dozoru projektanta - 268/II
 č. 04-14-241 poskytování služeb souvisejících s administrací – 268/I
 č. 04-14-242 poskytování služeb souvisejících s administrací - 268/II
 č. 03-14-40 administrace veřejné zakázky - 268/I
 č. 03-14-41 administrace veřejné zakázky – 268/II
f)změnu smlouvy o nájmu bytu v DPS čp. 268, Dolní Bučice mezi Jaroslavou H. a Obcí Vrdy
Usnesení č. 170 – vyhlášení veřejné výzvy č. 2/2014 na místo mzdové účetní s místem výkonu práce
Obecní úřad Vrdy, Smetanovo nám. 28, 285 71 Vrdy. Lhůta na podání písemné přihlášky od 4. – 20. 8.
2014
Usnesení č. 171 – žádost pí Hany Č. o proplacení 35,5 dne nevyčerpané řádné dovolené z důvodu
ukončení pracovního poměru u Obce Vrdy k 31. 7. 2014
Usnesení č. 172 – návrh na vyplacení mimořádné odměny pro pí Hanu Č. za kvalitní a zodpovědnou
práci pro Obec Vrdy po dobu trvání jejího pracovního poměru – viz. příloha
Usnesení č. 173 – Dohodu o změně pracovní smlouvy a nový platový výměr pro pí Hanu M. a nový
platový výměr pro pí Marcelu D. s účinností od 1. 8. 2014 dle předloženého návrhu
Usnesení č. 176 – podmínky k uzavření smlouvy o výpůjčce pozemku p. č. st. 139/2 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 223 m2 v k. ú. /MŠ 1 Vrdy/
III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 169 – s vyjádřením k dokumentaci o hodnocení vlivů na životní prostředí s posouzením
jednotlivých vlivů stavby ,,Sklad tuhých průmyslových hnojiv Vrdy“ na pozemku st.p.č. 216/1 k.ú.
Dolní Bučice a nemá námitek k uvedenému stavebnímu záměru a se stavbou souhlasí, pokud budou
splněna doporučená opatření prevence havárie v ZZN Polabí a.s., které vyplývají z posouzení havárií a
vzájemného ovlivnění Ethanol Energy – ZZN Polabí.
Usnesení č. 175 – s udělením licence k provozování linkové osobní dopravy pro linku 240022 – Kutná
Hora – Vrdy žadatele Arriva východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim
IV.

VYHLAŠUJE :

Usnesení č. 174 – záměr obce pronajmout nebytové prostory v čp. 249 Vrdy – kulturní dům za
účelem provozování baru v předsálí I. podlaží na dobu určitou v době konání tanečního kurzu od 6. 9.
– 6. 12. 2014. Lhůta na podání písemné přihlášky od 4. – 20. 8. 2014.
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