Rada obce Vrdy
USNESENÍ 6. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 10.3. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-nabídku Ing. Jakuba M., Palackého 1504, 763 61 Napajedla – administrace žádosti o dotaci
k projektu Rekonstrukce Kulturního domu ve Vrdech
-žádost obyvatel ul. Mládežnická, Dolní Bučice o řešení neutěšeného stavu ulice Mládežnická (špatný
stav komunikace, závadná voda – chybí vodovod)
-vyúčtování tanečního kurzu 2013

II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 63 - posudky na občany
Usnesení č. 64 -návrhy smluv a objednávku a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) objednávku na údržbu a servis věžních hodin (budova čp. 28 Vrdy – OÚ Vrdy) n období březen –
prosinec 2014. Práce bude provádět Ladislav P., Lichnická 102, Ronov nad Doubravou
b) dodatek č. 1/2014 k nájemní smlouvě ze dne 13.6.1997 s pí Jitkou J., Chrudimská 59, Dolní Bučice
c) dodatek č. 1/2014 k nájemní smlouvě ze dne 30.11.2013 s p. Janem D., Chrudimská 59, Dolní
Bučice
d) smlouva o připojení odběrného el. zařízení k DS NN č. 14_NN_1005873468 a smlouva o
sdružených službách dodávky elektřiny č. 14_CEZDI_05873469 (DPS II – byt po pí Tiché)
e) dodatek č. 1 k Smlouvě mandátní ze dne 3.6. 2013 s o.p.s. Energy Benefit Centre, Křenova 438/3,
Praha 6 – zpřesnění způsobu úhrady ceny za zařízení záležitostí
Usnesení č. 65-výpůjčku poz. p.č. st. 380 o výměře 1265 m2 k.ú. Vrdy od Úřadu pro zastupování státu
ve věcech majetkových. Jedná se o stavební pozemek pod stavbou Mateřské školy II. Vrdy čp. 332.
(pozemek pod MŠ II Vrdy) a výpůjčku poz. p.č. 1182/1 a 1182/2 (dětské hřiště Vrdy)
Usnesení č. 66- výpůjčku pozemků p.č. 1182/1 o výměře 384 m2 – manipulační plocha, ostat. plocha
pozemku p.č. 1182/2 o výměře 42m2 – manipulační plocha, ostatní plocha vše v k.ú. Vrdy od Úřadu
pro zastupování státu ve věcech majetkových. Pozemky slouží a budou sloužit jako dětské hřiště.
Usnesení č. 70-CN VO a KA, zdravotně inženýrské stavby spol. s r.o., Havlíčkovo noám. 512, 284 01
Kutná Hora na akci „Vodovodní řad Dolní Bučice – přívod Transelco CZ – varianta B bez přípojek a
pověřila starostu obce k podpisu dodatku smlouvy o dílo ze dne 6.1.2014
Usnesení č. 71 - rada obce schválila:
- vratku dotace z Fondu soudržnosti za r.2013 – Kč 15 300,-

Rada obce Vrdy
- vratku dotace ze SFŽP za r. 2013 - Kč 900,III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 68-rada obce na základě žádosti Společenství vlastníků pro dům, Sluneční 345-6, 285 71
Vrdy, jako vlastník pozemku, vydává souhlas k odstranění odpadních jímek u bytového domu čp. 345,
346 Vrdy na poz. p.č. 149/18 v k.ú. Vrdy
IV.
V.
VI.

VYHLAŠUJE: JMENUJE :DOPORUČUJE:

Usnesení č. 67-ZO ke schválení cenu vodného - Kč 41,58 a stočného – Kč 31,36 v r. 2014 (ceny jsou
uvedeny vč. DPH)
VII.
VII.

UKLÁDÁ :ZAMÍTÁ:

Usnesení č. 69 - žádost Ing. Karla M., Červenomlýnská 212, Dolní Bučice o vytvoření zálivu pro 2
parkovací místa na státní silnici I/17 Chrudimská ul., Dolní Bučice (před čp. 59) s tím, že s touto akcí
není počítáno v rozpočtu obce na r. 2014 a pozemek pro vytvoření zálivu není v majetku obce.

IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

