Rada obce Vrdy
USNESENÍ 3. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 3.2. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

- CN Ing. Arch. Luboše Petříčka, Nerudova 231, Vrdy na akci stavební úpravy – revitalizace objektu
čp. 294, Smetanovo nám. Vrdy k.ú. v části zakreslení stávajícího stavu
-nabídku firmy PROJEKT IV s.r.o., Jilemnická 707, Praha 9 – Kbely na zpracování PD „Doplnění zařízení
pro svážení odpadních vod – ČOV Vrdy“
-nabídku KTS-AME s.r.o., Karla Čapka 60/13 , 500 02 Hradec Králové na výměnu filtrační náplně čtyř
pískových filtrů na koupališti ve Vrdech
-CN spol. s r.o. SAV – výroba nábytku, Turkovice na zhotovení vestavěné skříně do šatny (zadní vchod
do kanceláře starosty) vč. chladničky
-oznámení založení občanského sdružení - Spolku pro zdravé Vrdy, o.s., Sportovní 288, 285 71 Vrdy
vč. žádosti o informování o všech zamýšlených zásazích a zahajovaných správních řízeních, při kterých
mohou být dotčeny zájmy ochrany přírody a krajiny v oblasti Vrdy a okolí, spadající do působnosti
obce a při vydávání integrovaného povolení chce být účastníkem řízení dle § č.7 zák. č. 76/2002 Sb.
-akceptování žádostí o podporu ze SFŽP ČR v rámci Operačního programu ŽP na projekt „Snížení
energetické náročnosti DPS, Červenomlýnská 268/I a 268/II, Vrdy
-výroční zprávu o stavu bezpečnosti v území obvodního odd. PČR Čáslav – vrdovsko, okrsek „M“ za
rok 2013
II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 27 - posudky na občany
Usnesení č. 28 - níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu o dílo se zhotovitelem Kompres spol. s r.o., Klejnarská 92, 28002 Kolín IV – stavební
úpravy, rekonstrukce objektu čp. 59, 2. NP
b) smlouvu o dílo se zhotovitelem Realitní a stavební společnost s r.o., Konviktská 24, Praha 1 –
„Rekonstrukce objektu č.p. 59 – Polyfunkční dům, k.ú. Dolní Bučice – zateplení fasády“
c) smlouvu o dílo č. 101/2014 se zhotovitelem RNDr. Milanem Hušpauerem – GEOSERVIS, Hornická
209, 284 01 Kutná Hora – provedení podrobného hydrogeologického průzkumu v prostoru pozemků
p.č. KN 684, 687/1, 687/2, 687/10, 687/20 a 688/2 v k.ú. Vrdy (vrtaná studna VK 6 – posilující zdroj
skupinového vodovodu)
d) dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SP3-3600 se zhotovitelem PKS okna a.s., Brněnská 126/38, 59139
Žďár nad Sázavou – snížení původní ceny plnění z důvodu technických změn v zakázce, přiobjednání
nových výplní (čp. 59 Dolní Bučice)
Usnesení č. 30 - zakázku firmy Bioanalytika CZ s.r.o., Píšťovy 820, 537 01 Chrudim III. na měření hluku
z provozu společnosti Ethanol Energy a.s., Vrdy, Školská 118
Usnesení č. 31 -rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vrdy za r. 2013 dle předloženého
výkazu
Usnesení č. 32 - odpisový plán ZŠ Vrdy na r. 2014 dle předloženého návrhu
Usnesení č. 34 - vyúčtování elektrické energie ve zdravotním středisku za období od 8.10.31.12.2013 na základě stanovení procenta spotřeby el. energie pro vyúčtování za r.2013

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 36 - vyhlášení výběrového řízení k poskytování půjček na zvelebení obytných budov a
jiných staveb na území obce Vrdy vč. kritérií pro poskytování půjček. Lhůta na podání žádosti
v termínu od 4.2.-20.3.2014.
Usnesení č. 37 - na základě pověření ZO rozpočtové opatření č. 8/2013
Usnesení č. 38 - rada obce schválila nový platový výměr pro pí Janu P. s účinností od 1.3.2014 dle
předloženého návrhu
Usnesení č. 39 -plán účetních odpisů na r. 2014 Obce Vrdy
Usnesení č. 41 -zpracování PD na stavební úpravy místní komunikace Lípová a Mládežnická
firmou Centrum služeb Tábor, Ing. Robertem Juřinou
Usnesení č. 43 - žádost p. Pavla M., Zbyslav 99 o povolení kácení dřevin rostoucích mimo les na poz.
p.č. 385/12 k.ú. Zbyslav
III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 35- s návrhem č. 2 Ing. arch. Rostislava Jukla, zpracovatele územního plánu
k přehodnocení požadavku na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu Vrdy na životní
prostředí (SEA) uplatněného v rámci koordinovaného stanoviska k návrhu ÚP Vrdy z hlediska zák. č.
100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů
/vynechat plochy výroby Z9, Z10, Z12, Z7/
IV.
V.
VI.

VYHLAŠUJE : JMENUJE :DOPORUČUJE :

Usnesení č. 29 - ZO k projednání žádost Ing. Tomáše Č., Cihelna 278, Dolní Bučice na odkoupení
pronajaté půdy ve vlastnictví obce a v zastoupení dcery Diany Č. směnu orné půdy za hospodářský
dvůr č.p. Tylova 10, Dolní Bučice
Usnesení č. 33 -ZO k projednání žádost Jiřího M., Tylova 206, Dolní Bučice o odkoupení části pozemku
p.č. st. 380 – cca 150m2
Usnesení č. 42 -bytové komisi k projednání žádost pí Evy Š., Výčapy 64 o přidělení bytu v DPS
VII.
UKLÁDÁ :VII.
ZAMÍTÁ:
Usnesení č.40 - žádost MěÚČáslav, odd. sociálních věcí o přidělení bytu v DPS paní Haně L.

IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

