Rada obce Vrdy
USNESENÍ 7. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 24.3. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-protokol autorizované laboratoře k měření emisí Bioanalytika CZ, s.r.o., Chrudim o akreditované
zkoušce měření hluku v mimopracovním prostředí č. 986/1A/2014 z celkového provozu společnosti
Ethanol Energy a.s. Vrdy v noční době s tím, že protokol bude zaslán KHS Kutná Hora jako podklad
k prověření toho, zda jsou ve společnosti Ethanol Energy a.s. dodržovány požadavky stanovené v §
30, odst. 12a 32 zák. č. 258/2000 Sb. o ochraně zdraví
-zprávy z MŠ 1. Vrdy (viz. přílohy)
a) zápis dětí do MŠ na šk. r. 2014/2015
b) návrh organizace zajištění prázdninového provozu v měs. 07, 08/2014 – MŠ 1., MŠ II
c) zápis o kontrole provozuschopnosti hasících přístrojů
-životopis pí Lenky Průšové, Lázně 303, Vrdy

II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 72 - posudky na občany
Usnesení č. 73 - návrhy smluv a objednávku a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu o výpůjčce nemovité věci č. UZSVM/SKH/718/2014 – SKHM – pozemková parcela č. 1215,
ostatní plocha, jiná plocha v k.ú. Vrdy
b) smlouvu o nájmu bytu s Aloisem P., Horní Bučice, Čáslavská 28, Vrdy
c) smlouvu o nájmu bytu s Ivanou P., Školská 108, Vrdy
d) smlouvu o nájmu bytu s Mariánem O., Tylova 96, Dolní Bučice
e) smlouvu o nájmu bytu s Janem D., Chrudimská 59, Dolní Bučice
f) dohodu o provedení práce s p. Františkem Š., Jasmínová 245, Dolní Bučice
g) smlouvu o provedení hudební produkce s Hudební skupinou EXPO, Františkem Štěrbou, Jasmínová
245, Dolní Bučice – živá hudba na tanečních kurzech 2014 v KD Vrdy
h) smlouvu s Taneční školou - Jana a Antonín Novákovi, Václavské nám. 252, Kutná Hora – výuka
v kurzech tance a společenské výchovy 2014 ve Vrdech
i) smlouvu s Ing. Annou Stočesovou, Těsnohlídkova 1516, Čáslav – návrh sadových úprav – parkově
upravená plocha, Školská ul., Vrdy
j) pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 9. 2014 s Hanou Š., Nerudova 216, Vrdy (SÚPM)
k) pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 9. 2014 s Lubošem M., Dolní Bučice76 (VPP)
l) pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 9. 2014 s Václavem K., Koudelov 142 (VPP)
m) pracovní smlouvu na dobu určitou do 30. 9. 2014 s Radkem M., Čáslav, Jeníkovská 1647 (VPP)
Usnesení č. 74 -pro volby do Evropského parlamentu ve dnech 23. a 24. 5. 2014 minimální počet
členů okrskové volební komise: VO 1 – 8 členů, VO 2 – 6 členů, VO 3 – 4 členy, VO 4 – 4 členy
Usnesení č. 75 - směrnici č. 1/2014 – schvalování účetní závěrky obce – viz. příloha
Usnesení č. 76 -výdej ve výši Kč 500,- na drobné občerstvení pro děti na akci v místní knihovně „Noc
s Andersenem“ 4. 4. 2014
Usnesení č. 77 -organizační pokyny a návrh ceníku pro kurz tance 2014 – viz. příloha
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Usnesení č. 78 - vyhlášení výběrového řízení č. 2/2014 na funkci vedoucí obecního úřadu – tajemníktajemnice – viz. příloha
Usnesení č. 79 -účetní závěrky příspěvkových organizací zřízených obcí:
TS Vrdy, Smetanovo nám. 28, Vrdy, MŠ 1. Vrdy, Větrná 120 a MŠ II, Školská 332, Vrdy za r. 2013:
a) rozvaha k 31. 12. 2013
b) výkaz zisku a ztráty k 31. 12. 2013
c) rozbor hospodaření za r. 2013 vč. rozdělení hospodářského výsledku do fondů dle návrhu
d) zpráva o výsledku kontroly týkající se účetnictví
e) inventarizační zpráva
Usnesení č. 80 - záměr SPZV o.s. Vrdy na úpravu zeleně kolem vchodu na hřbitov ve Vrdech, s tím, že
závazek SPZV o. s. udržovat osázený prostor v řádném stavu je třeba prodloužit na období 5 let

III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.

SOUHLASÍ:VYHLAŠUJE : JMENUJE :DOPORUČUJE :UKLÁDÁ: ZAMÍTÁ: ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE: -

