Rada obce Vrdy
USNESENÍ 21. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 29. 9. 2014
Rada obce Vrdy :
I.

BERE NA VĚDOMÍ :

- cenovou nabídku RNDr. Milana H. – Geoservis, Hornická 209, Kutná Hora na provedení podrobného
inženýrskogeologického průzkumu pro přístavbu objektu SO-01 realizovaného v rámci stavby: ,,Vrdy
– Kulturní dům – Stavební úpravy a přístavby“
- protokol o zkoušce měření hluku v Ethanol Energy, a.s. ve zkušebním provozu
-informaci o navýšení finanční částky za poskytované služby v oblasti bezpečnosti obce – TM-GUARD
servis, Lysá nad Labem 1765 – s postupem RO nesouhlasí - pozvánka k osobnímu projednání
- finanční rozpočet p. Petra S., B. Němcové 15, Čeperka na opravy čerpadel Calpeda NM4 100/25AE
v objektu koupaliště
- životopis – pí Pavla O., DiS., S.K.Neumanna 57, Dolní Bučice
- žádost o prodloužení nájemní smlouvy na zemědělské pozemky ve vlastnictví obce, za účelem
provozování zemědělské rostlinné výroby s Jiřím J. st. a Jiřím J. ml., oba bytem Dolní Bučice 199 –
příští jednání RO (termín platnosti nájemní smlouvy do 31.10.2014)
II. SCHVALUJE :
Usnesení č. 211 - uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu o nájmu bytu budovy č.p. 130, část obce Dolní Bučice s Karlem a Danou R., oba bytem
K Rybníčku 130, Dolní Bučice
b) smlouvu o nájmu bytu budovy č.p. 13, část obce Zbyslav s Marcelou H., Havlíčkova 13, Zbyslav
c) smlouvu o nájmu bytu budovy č.p. 28, část obce Horní Bučice s Lubošem H., Čáslavská 28, Horní
Bučice
d) kupní smlouvu – prodej budovy bez č.p./č.e., způsob využití zemědělská stavba, která je postavena
na pozemku st.p.č. 297/1, 297/2 k.ú. Vrdy s Annou P., Dlouhá 338/13, 390 01 Tábor
e) smlouvu o svozu odpadních vod s Liborem V., Bílé Podolí 58
f) dodatek č. 2 k dohodě 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 ze dne 31. 3. 2014, na jehož základě se doplňují dosavadní texty článků II. a III.
g) dohody o rozvázání pracovního poměru s:


Ivanou P., Smetanovo nám. 306, Vrdy ke dni 30. 9. 2014



Janou P., Mládežnická 230, Dolní Bučice ke dni 4. 1. 2015

h) dohody o změně pracovní smlouvy s:


Václavem K., Koudelov 142, Vrdy



Romanem M., Jeníkovská 1647, Čáslav



Josefem P., Jiráskova 36, Zbyslav



Hanou Š., Nerudova 216, Vrdy
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ch) dohody o provedení práce s:


Milenou P., V Aleji 105, Horní Bučice – příprava voleb do ZO



Kristýnou P., Lázně 303, Vrdy – příprava voleb do ZO



Mgr. Jaroslavou P., K Tupárovu 402, Vrdy – vedení kroužku - logopedická prevence a výchova
řeči (předškoláci a 1. třída ZŠ)



Mgr. Ludmilou F., Dolní Bučice, Chrudimská 64 – vedení tanečního kroužku

Usnesení č. 212 - platový výměr pro pí Ing. Lenku S. a pro sl. Lucii K., Sportovní 291, Vrdy (viz. příloha)
Usnesení č. 213 - proplacení dovolené z důvodu ukončení pracovního poměru ke dni 30. 9. 2014 pro
Vladimíra O.
Usnesení č. 214 - posouzení vlivů stavby „Skladu tuhých průmyslových hnojiv Vrdy v areálu ZZN
Polabí a.s. v Dolních Bučicích“ na životní prostředí a ochranu obyvatelstva s tím, že obec nemá
námitek k posudku vypracovaného Ing. Miroslavem Nešporem podle § 9 zák. č. 100/2001 Sb. O
posuzování vlivů na životní prostředí ve znění pozdějších předpisů za podmínek splnění opatření
navržených ve stanovisku o hodnocení vlivu záměru na životní prostředí a to ve fázi přípravy,
výstavby i provozu Skladu průmyslových hnojiv Vrdy
Usnesení č. 215 - přesun finančních prostředků dle skutečné výše (viz. příloha)
Usnesení č. 217 - plán účetních odpisů na rok 2014 dle předloženého návrhu
Usnesení č. 218 - vyplacení mimořádné odměny pro pí Ivanu P. za kvalitní a zodpovědnou práci pro
Obec Vrdy po dobu trvání jejího pracovního poměru – viz. příloha
Usnesení č. 219 - stanovení podmínek pro vypouštění splaškových vod do ČOV Dolní Bučice p.
Liboru V., Bílé Podolí 58 (viz. Příloha)
Usnesení č. 220 - protokol o vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku
Usnesení č. 221 - žádost pí Jany P., Mládežnická 230, Dolní Bučice o rozvázání pracovního poměru ke
dni 4. 1. 2015 z důvodu odchodu do starobního důchodu
Usnesení č. 223 - odkup plynového topidla WAF umístěného v pohostinství v Horních Bučicích od
nájemce fa TM-GUARD servis, Trnka Milan, Lysá nad Labem 1765, 289 22 Lysá nad Labem v
dohodnuté ceně Kč 3000,Usnesení č. 224 - taneční kroužek pro předškoláky a žáky 1. st. ZŠ konaný v tělocvičně ZŠ Vrdy a
kroužek logopedické prevence a výchovy řeči (lektor Mgr. Jaroslava P.)
Usnesení č. 226 - směrnici č. 44 ,,Vlastní hodnocení mateřské školy“ a výroční zprávu Mateřské školy
1. Vrdy za školní rok 2013/2014
II.
III.

VYHLAŠUJE : JMENUJE : -
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IV.

DOPORUČUJE :

Usnesení č. 222 - ZO ke schválení cenu za pronájem části pozemku p.č. 691/15 – ostatní plocha,
manipulační plocha v k.ú. Vrdy
V.
VIII.

UKLÁDÁ : ZAMÍTÁ:

Usnesení č. 216 - nabídku MUDr. Michala B., Jungmannova 1404/16, Hradec Králové na odkoupení
světelného panelu nad stomatologickým křeslem
Usnesení č. 225 - servisní smlouvu na provádění údržby a provádění oprav světelné signalizace,
ukazatelů rychlosti a dalších zařízení firmy KING AIR, s.r.o., Na Magistrále 769, Kolín II
IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

