Rada obce Vrdy
USNESENÍ 14. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 3.7. 2014
Rada obce Vrdy :
I.

BERE NA VĚDOMÍ :

-Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly provedené ON-OK Libina s.r.o., 788 05 Libina čp. 190
v příspěvkových organizacích obce na základě pověření Ing. Herouta, starosty obce:
a) ZŠ Vrdy
b) MŠ 1. Vrdy
c) MŠ II. Vrdy
- prověrku BOZP v MŠ 1. Vrdy na rok 2014
- počty přijatých dětí na základě ukončení zápisu do mateřských škol
-CN Jiřího Dostála, grafika.design.foto - na malbu fasády v čp. 59 Dolní Bučice
-CN Libora Vraného, nakládání s odpady, Bílé Podolí 58 – odvoz splaškových vod ze Zbyslavi do ČOV
Vrdy
II.

SCHVALUJE :

Usnesení č. 153- posudek na občana
Usnesení č. 155 -návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) Smlouvu o provedení díla se zhotovitelem Ing. Tomáš Tourek, Chýnovská 59, 391 56 Tábor
na akci „Stavební úpravy místní komunikace Mládežnická“ v k.ú. Dolní Bučice
b) Smlouvu o spolupráci při zajištění zpětného odběru elektrozařízení prostřednictvím stacionárních
kontejnerů s ASEKOL s.r.o., Praha 4, Československého exilu 2062/8
c) Dohodu o narovnání dle § 1903 a násl. Zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a uznání dluhu
dle § 2053 téhož zákona s účastníky R.a M. J.,
d) Darovací smlouvu mezi Mgr. M. P., a Obcí Vrdy – finanční dar na provoz obecního autobusu

Usnesení č. 158 – úhradu energií a vodného – stočného za modelářský kroužek v čp. 251 Dolní Bučice
Obcí Vrdy.
Usnesení č. 160 - Dohodu o skončení nájmu části pozemku p. č. 973/2 k. ú. Vrdy uzavřenou mezi Obcí
Vrdy a manž. Martinem a Martinou Nalezinkovými, Bratčice 201. Nájemní poměr skončil dne 30. 6.
2014
Usnesení č. 162 -níže uvedené návrhy pro MŠ 1. Vrdy a MŠ II Vrdy:
a) finanční odměnu ředitelce MŠ 1. Vrdy dle předloženého návrhu
b) finanční odměnu ředitelce MŠ II. Vrdy dle předloženého návrhu
c) povolení výjimky v obou školkách z důvodu naplnění hygienické kapacity v počtu dětí ve
třídách z 24 na 25 dětí

III.

SOUHLASÍ:

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 156 - s přípravou sálu KD Vrdy za účelem pořádání tanečního kurzu:
a) úklid sálu zajistí TS Vrdy
b) obsluha baru – vypsat výběrové řízení
c) obsluhu kotelny – dle dohody s p. Václavem Chadrabou, TS Vrdy

IV.
V.
VI.

VYHLAŠUJE:
JMENUJE:
DOPORUČUJE:

Usnesení č. 157 – zastupitelstvu obce ke schválení záměr prodeje části obecního pozemku p. č.
691/15 – ostatní plocha, manipulační plcha k. ú. Vrdy
Usnesení č. 159 – ZO ke schválení, aby se obec vzdala nároku na dlužném poplatku z prodlení
v souvislosti s dluhem nájemce JN, který vůči obci má. Po zaplacení dlužné částky prostřednictvím MP
podá obec návrh na zastavení soudního řízení a byt bude prodán. Podmínky úhrady dluhu budou
obsaženy v Dohodě o narovnání dle § 1903 a násl. zák. č. 89/2012 Sb. OZ a uznání dluhu dle § 2053
téhož zákona, která bude předložena do příští rady obce ke schválení.
VII.

UKLÁDÁ:

Usnesení č. 161 – rada obce projednala dokumentaci vlivů na životní prostředí záměru „Sklad tuhých
průmyslových hnojiv Vrdy“ v k. ú. Dolní Bučice, zařazeného do kategorie II, zaslanou Krajským
úřadem Stř. kraje, odborem životního prostředí a zemědělství obci k vyjádření. Oznamovatelem
záměru je ZZN Polabí, a.s., K Vinici 1304, 280 66 Kolín V. Obec se do 30 dnů od zveřejnění
dokumentace písemně vyjádří.

VIII.

ZAMÍTÁ:

Usnesení č. 154 – žádost p. J. K., parkové úpravy, lesní a zahradní práce, o pronájem obecního
pozemku v areálu bývalého JZD Vrdy za účelem výkupu jablek

IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-
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