Rada obce Vrdy
USNESENÍ 23. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 27. 10. 2014
Rada obce Vrdy :
I. BERE NA VĚDOMÍ
- protokol OSSZ Kutná Hora o kontrole č. 432/14/224 – plnění povinností v nemocenském pojištění, v
oblasti pojistného a v důchodovém pojištění
- zápis ze schůze bytové komise ze dne 20. 10. 2014
- nabídku Ing. Jana Š. Na Kozinci 208, 286 01 Čáslav na posouzení pozemků ve vlastnictví Obce Vrdy z
hlediska jejich využití a budoucí využitelnosti pro Obec Vrdy, s ohledem k možnému prodeji
nepotřebných pozemků
- zvýšení platů v příspěvkových organizacích obce - TS Vrdy, ZŠ Vrdy, MŠ I. Vrdy a MŠ II. Vrdy dle
nařízení vlády č. 224/2014 Sb. v platném znění o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě
- protokol Ministerstva kultury: odbor umění, literatury a knihoven o výsledku veřejnosprávní
kontroly v Místní knihovně Vrdy
- vyúčtování el. energie od 1.1. do 7.10.2014 ve zdravotním středisku Vrdy

II. SCHVALUJE
Usnesení č. 234 - níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) kupní smlouvu (prodej ojetého automobilu) s Vorters s.r.o., Palackého 257, 533 12 Chvaletice –
automobil Ford Transit 2.2 TDCI L2-H2
b) dodatek č. 1 ke smlouvě o správcovství sítě ze dne 22.10.2014, na základě kterého se upravuje
smluvní strana ,,Zhotovitel“ na: Tlapnet s.r.o., U Schodů 122/5, Praha 9 – Hrdlořezy
c) dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo ,,Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I a
268/II“ s Václav Horák – stavební systémy, Kanín 108, na základě kterého se mění uplatnění
přenesené daňové povinnosti a změna sazby DPH
d) schvaluje výběr nejvhodnější nabídky k provedení stavby ,,Rekonstrukce ulice Školská – výstavba
části pravobřežního chodníku ve směru od ZŠ k OÚ Vrdy“ firmu Raisa spol. s r.o., Havlíčkova 822,
Kolín IV. RO schvaluje Smlouvu o dílo na zhotovení stavby a pověřuje starostu obce podpisem
smlouvy.
e) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene a smlouvu o právu provést stavbu
č. IP-12-6006981/1 s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV-Podmokly
f) příkazní smlouva – komplexně organizační zajištění realizace zadávacího řízení ve veřejné zakázce
„Výstavba cyklostezky – Dolní Bučice – Koudelov“
Usnesení č. 235 - posudky na občany
Usnesení č. 236 - platový výměr pro p. Jana R. a pí Blanku S. (viz. Příloha)
Usnesení č. 238 - žádost o uzavření Mateřské školy I. a Mateřské školy II. ve dnech 27. - 29.10.2014
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Usnesení č. 239 - nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Nový STL
plynovod a přípojky – větev A – Zbyslav“ firmy Výstavba sítí Kolín a.s., Polepy 235 a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo
Usnesení č. 240 - návrh na zařazení pozemků do majetku Obce Vrdy:
 p.č. 44/1 k.ú. Vrdy – sportoviště a rekreační plocha
 p.č. 44/5 k.ú. Vrdy – sportoviště a rekreační plocha
 p.č. 44/9 k.ú. Vrdy – sportoviště a rekreační plocha
 p.č. 302/31 k.ú. Vrdy – orná půda
Usnesení č. 241 - nákup softwaru Mzdy od společnosti Gordic
Usnesení č. 242 - prodloužení nájemních smluv u obecních bytů do 31.10.2015:
 Pavel Z., Havlíčkova 13, Zbyslav
 Vlasta S., K Rybníčku 130, Dolní Bučice
Usnesení č. 244 - dodatek č. 5/2014 k vnitřnímu platovému předpisu Obecního úřadu ve Vrdech.
Tímto dodatkem se na základě Nařízení vlády č. 224/2014, kterým se mění nařízení vlády č. 564/2006
Sb. o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě mění v Čl. 6 Platový tarif a
dále se mění dodatek č. 3/2009 ze dne 25.5.2009 k vnitřnímu platovému předpisu Obecního úřadu
platový tarif pro zaměstnance obce – dělníky pro čištění města v rámci veřejně prospěšných prací
Usnesení č. 245 - žádost Mateřské školy 1. Vrdy o přijetí peněžitého daru ve výši 1 660 Kč na nákup
učebních pomůcek pro děti
Usnesení č. 246 - žádost pí Pavlíny Š. o ukončení nájemního vztahu bytu č. 003/0130/008 čp. 130
Dolní Bučice k datu 31.10.2014
Usnesení č. 247 - příspěvek ve výši 2000 Kč na akci Halloween
Usnesení č. 248 - přidělení bytu v DPS, Červenomlýnská 268, Dolní Bučice pí Martě J., Svobody 133,
Dolní Bučice

III. SOUHLASÍ
Usnesení č. 237 - s navrženým programem ustavujího zasedání nově zvoleného Zastupitelstva obce
Vrdy, které se bude konat dne 3.11.2014 od 18.00 hodin v zasedací místnosti Obecního úřadu:
1. Zahájení.
2. Složení slibu členů zastupitelstva obce (§69 odst. 2 zákona o obcích).
3. Určení ověřovatelů zápisu (§95 odst. 1 zákona o obcích), zapisovatelky jednání.
4. Volba návrhové komise a volebního výboru.
5. Schválení programu.
6. Volba starosty obce, místostarosty obce a dalších členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení počtu radních (§99 odst. 3 zákona o obcích)
c) určení, které funkce budou členové zastupitelstva obce vykonávat jako dlouhodobě
uvolnění (§71 zákona o obcích)
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7.
8.
9.
10.
11.

d) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů rady obce
e) volba starosty
f) volba místostarosty
g) volba dalších členů rady
Projev nově zvoleného starosty obce.
Cyklostezka.
Rozpočtové opatření č. 4/2014.
Diskuse pro veřejnost.
Závěr.
IV. VYHLAŠUJE : V. JMENUJE : VI. DOPORUČUJE : VII. UKLÁDÁ : -

VIII. ZAMÍTÁ:
Usnesení č. 243 - prodloužení nájemní smlouvy obecního bytu Marku O., K Rybníčku 130, Dolní
Bučice
IX. ODVOLÁVÁ: X. POVĚŘUJE:-

