Rada obce Vrdy
USNESENÍ 20. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 15. 9. 2014
Rada obce Vrdy :
I. BERE NA VĚDOMÍ
- zápis ze schůze osadního výboru ve Zbyslavi ze dne 2. 9. 2014 viz. příloha
- žádost Jiřího J. st. a Jiřího J. ml., oba bytem Dolní Bučice 199 o pronájem části pozemku p.č. 691/15
– ostatní plocha, manipulační plocha v k.ú. Vrdy (záměr zveřejněn)
- krajskou soutěž ,,My třídíme nejlépe“ – oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu,
biologicky rozložitelného odpadu, zpětného odběru vyřazených elektrospotřebičů, přenosných baterií
a akumulátorů
- oznámení o výsledku kontroly postupu zadavatele při zadávání veřejné zakázky ,,Výstavba
cyklostezky – Dolní Bučice – Koudelov“
- posudek dokumentace o hodnocení vlivů záměru ,,Sklad tuhých průmyslových hnojiv Vrdy“ v k.ú.
Dolní Bučice

II. SCHVALUJE
Usnesení č. 202 - níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu o nájmu bytu zvláštního určení budovy č.p. 268, část obce Dolní Bučice, obec Vrdy
s Boženou K., ke dni 1 .10. 2014
b) smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti IV-12-6016223/VB/1, Dolní Bučice, p.č. 76/20 –
kNN s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
c) smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene číslo IV-12-60012223/1, Dolní
Bučice, p.č. 76/20 – kNN s ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín IV – Podmokly
d) smlouvu o právu k provedení stavby – půdní vestavba ŘD č.p. 386, byt č. 3 na pozemku p.č.st. 537
v k.ú. Vrdy s Věrou M., Sluneční 386, Vrdy
e) kupní smlouvu o prodeji pozemku p.č. 37/3 – zahrada v k.ú. Dolní Bučice mezi Obcí Vrdy a Petrem
a Martinou J., oba bytem Školská 47, Dolní Bučice
f) dohodu o změně pracovní smlouvy a nový platební výměr s Janou Š., Lipová 340, Vrdy
g) dohodu o provedení práce s Jitkou M., Havlíčkova 10, Zbyslav – dodání hlasovacích lístků voličům
pro volby do Zastupitelstva obce Vrdy
h) dohodu o provedení práce s Ing. Jiřím H., Čáslavská 96, Horní Bučice – vedení zájmového kroužku –
výuka hry na kytaru
ch) smlouvu o finančním příspěvku na Fond stáří s Městem Čáslav v souvislosti s umístěním Hany H.,
Vrdy 183 do domova důchodců v Čáslavi
i) dohodu o provedení práce s Hanou Š., DiS., Nerudova 216, Vrdy – kompletace a vkládání
hlasovacích lístků do obálek pro volby do ZO
j) dohodu o provedení práce s Bc. Lucií K., Sportovní 291, Vrdy – kompletace a vkládání hlasovacích
lístků do obálek pro volby do ZO
Usnesení č. 203 - pronájem nebytových prostor v čp. 294 (pohostinství) sl. Lucii M., Smetanovo nám.
17, Vrdy za účelem provozování hostinské činnosti na dobu neurčitou vč. smlouvy o nájmu prostor
určených k pronájmu

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 204 - nákup molitanové stavebnice do dětského koutku Dráček
Usnesení č. 206 - rada obce vzala na vědomí seznam zcizených kanalizačních mříží a schválila nákup a
vložení nových plastových mříží

III. SOUHLASÍ
Usnesení č. 205 - s žádostí o prodloužení platnosti Dohody o vytvoření pracovních příležitostí v rámci
veřejně prospěšných prací a poskytnutí příspěvku, spolufinancovaného ze státního rozpočtu a
Evropského sociálního fondu č. KHA-VN-22/2014 s Romanem M., Josefem P. a Václavem K. do 30.
11. 2014
Usnesení č. 207 - rada obce vzala na vědomí žádost Jiřího J. st. a Jiřího J. ml., oba bytem Dolní Bučice
199 o prodloužení nájemní smlouvy na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce, za účelem
provozování zemědělské rostlinné výroby s tím, že rada obce připraví záměr na pronájem
zemědělských pozemků ve vlastnictví obce vč. podmínek pronájmu
Usnesení č. 208 - rada obce projednala protokol stavebního úřadu Vrdy ze dne 9. 9. 2014 ve věci
kontrolní prohlídky provedení nařízených nutných zabezpečovacích prací na domě č.p. 57, ul. Lázně,
Vrdy a souhlasila s tím, že provedení prací na domě bude zajištěno prostřednictvím stavebního
podnikatele na náklady obce a na vlastníkovi bude vymáhat úhradu nákladů spojených s provedením
těchto prací

IV. VYHLAŠUJE : V. JMENUJE :
Usnesení č. 210 - pana Jana R., Družstevní 196, Vrdy vedoucím Technických služeb Vrdy, příspěvkové
organizace s účinností od 1. 11. 2014

VI. DOPORUČUJE : VII. UKLÁDÁ :
Usnesení č. 209 - p. Petru M. - stavebnímu techniku, vypracování stanoviska k posudku dokumentace
o hodnocení vlivů záměru ,,Sklad tuhých průmyslových hnojiv Vrdy“ v k.ú. Dolní Bučice

VIII. ZAMÍTÁ:IX. ODVOLÁVÁ: X. POVĚŘUJE:-

