Rada obce Vrdy
USNESENÍ 8. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 7. 4. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-cenové nabídky SAV spol. s r.o. Turkovice – výroba nábytku do kanceláře:
a) účetních - Kč 25 533,b) vodohospodáře - Kč 20 787,-cenovou nabídku Jiřího Adama, Truhlářství-podlahářství, Koželuhy 256, Čáslav na zhotovení
laminátové plovoucí podlahy do zasedací místnosti OÚ
-návrh Ing. Květoslavy V., Moravské Prusy 218, 682 01 Vyškov k převodu id. ½ pozemků p.č. 496/6 a
p.č. 496/8 v k.ú. Dolní Bučice (chodník) na obec – po dořešení dědictví s tím, že o převodu id. ½
pozemků p.č. 496/6 a 496/8 k.ú. Dolní Bučice je třeba jednat s majiteli nemovitosti čp. 47 manž.
Petrem a Martinou J.
-zápis ze schůze OV Zbyslav ze dne 1.4.2014
- oznámení o výsledku kontroly přijatelnosti a formálních náležitostí projektu „Cyklostezka Dolní
Bučice – Koudelov“ – projekt splnil požadovaná kritéria a postupuje do procesu administrace hodnocení
II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 81- níže uvedené návrhy smluv a objednávku a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) Smlouvu s ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 – Nusle – souhlas k realizaci
stavby „Stavební úpravy Školské ulice ve Vrdech“ na části pozemkové parcely p.č. 767/1 (zábor 20
m 2) v k.ú. Dolní Bučice
b) Smlouvu s ŘSD ČR, Závod Praha, Na Pankráci 546/56, 14000 Praha 4 – Nusle - souhlas k realizaci
stavby „Cyklostezka Dolní Bučice – Koudelov, 2. etapa“ na části pozemkové parcely p.č. 800 (zábor
20 m2) k.ú. Horní Bučice
c) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovitých věcí č. UZSVM/SKH/1316/2014 – SKHM s ČR – Úřad
pro zastupování státu ve věcech majetkových, Rašínovo nábřeží 42, 12800 Praha 2 – Nové Město –
bezplatný převod vlastnického práva k nemovitým věcem – pozemky v k.ú. Vrdy:
p.p.č. 135/59, ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 135/58, ostatní plocha, jiná plocha
p.p.č. 135/57, ostatní plocha, jiná plocha
d) Dodatek č. 3 ke Smlouvě na svoz odpadu s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a,
10200 Praha 10 - změna ceníku a výpočtového listu
e) Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 08018241 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí
ČR v rámci Operačního programu životního prostředí se SFŽP ČR, Olbrachtova 2006/9, 140 00 Praha
4 – úprava rozhodnutí o poskytnutí dotace „Dostavba kanalizace a intenzifikace ČOV“
f) Smlouvu o poskytnutí příspěvku na činnost s SDH Vrdy – zajištění kulturněspolečenských akcí ve
spolupráci s obcí a zajištění oslav 130. výročí založení SDH
Usnesení č. 83- výdej ve výši Kč 2000,- na realizaci Velikonoční výstavy, která se uskuteční v termínu
14.4.-18.4.2014 a 20.4.2014 ve Výstavní síni OÚ Vrdy.
Usnesení č. 84-pravidla pro připojování nových žadatelů na vodovod a kanalizaci s účinností od 1.7.
2014 – viz. příloha

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 85- seznam pracovníků zařazených v organizační struktuře OÚ Vrdy od 1.4.2014 – viz.
příloha
Usnesení č. 86- dle přílohy plán účetních odpisů na r. 2014
Usnesení č. 87- Dodatek č. 9 k Vnitroorganizační směrnici Obce Vrdy vydané dne 17.9.2002
Usnesení č. 88- Sazebník úhrad nákladů za poskytování informací dle § 17 zák. 106/1999 Sb., o
svobodném přístupu k informacím – viz. příloha
Usnesení č. 90- směrnici k obsluze mzdové agendy příspěvkové organizace TS Vrdy pro r.2014
III.
IV.

SOUHLASÍ:VYHLAŠUJE:

Usnesení č. 82- záměr obce pronajmout nebytové prostory v čp. 251 v Dolních Bučicích za účelem
provozování kadeřnictví
V.

JMENUJE:

Usnesení č. 89 - s účinností od 1.4.2014 pana Miroslava Š. velitelem jednotky sboru dobrovolných
hasičů obce Vrdy – části Dolní Bučice dle § 68 odst. 1 zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve
znění pozdějších předpisů a jmenuje JSDH Dolní Bučice - viz. příloha
VI.

DOPORUČUJE:

Usnesení č. 92- ZO k projednání žádost s.r.o. EKOPLAN o prodej části pozemku KN parc. č. 469/1
v k.ú. Dolní Bučice, na kterém se nachází vysokotlaká regulační stanice plynu (zřízení práva
služebnosti)
VII.

UKLÁDÁ:

Usnesení č. 93-k žádosti jednatele společnosti Lahůdky DUŠEK, s.r.o., Michala D. o dlouhodobý
pronájem pozemku p.č. 67/12 v k.ú. Dolní Bučice na vybudování odpočinkového krytého sezení pro
zákazníky bufetu a prodejny JITRO a pro občany obce a turisty požaduje předložení projektové
dokumentace
VIII.

ZAMÍTÁ:

Usnesení č. 91- žádost Nohejbalového oddílu TJ Slavoj Vrdy o zpětnou úhradu za provozování
sportovní činnosti v tělocvičně v měs. 10,11,12/2013 formou paušálu
Usnesení č. 94- žádost pí Petry R., Dolní Bučice 130 o schválení splátkového kalendáře na nedoplatek
nájemného
IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE: -

