Rada obce Vrdy
USNESENÍ 22. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 13. 10. 2014
Rada obce Vrdy :
I. BERE NA VĚDOMÍ
- výroční zprávu o činnosti ZŠ Vrdy za školní rok 2013-2014
- žádost Ivety L., Chrudimská 49, Dolní Bučice o přidělení bytu – bude postoupeno bytové komisi
k projednání
- žádost Marie K., Ke Hřiští 18, Žleby o přidělení bytu v DPS – bude postoupeno bytové komisi
k projednání
- nabídku firmy DIPOS J&C spol. s r.o. na opravu asfaltových povrchů

II. SCHVALUJE
Usnesení č. 227 - níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) kupní smlouvu s Obcí Vlačice, Vlačice-Výčapy 38, 286 01 Čáslav – koupě požární stříkačky PS12
b)smlouvu o finančním příspěvku na FOND STÁŘÍ pro pí Hanu Š., Sluneční 352, Vrdy s Městem Čáslav,
Nám. J. Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
c) smlouvu č. 14170733 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská
268/I, Vrdy“
d) smlouvu č. 14170803 o poskytnutí podpory ze Státního fondu životního prostředí ČR v rámci
Operačního programu Životní prostředí na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská
268/II, Vrdy“
e) dodatek č. 1 k dohodě o vyhrazení společensky účelného pracovního místa a poskytnutí příspěvku
z prostředků OP LZZ č. KHA-SN-31/2014 ze dne 31.3.2014, na jehož základě se doplňuje text článku II.
f) dohodu o změně dohody o provedení práce s Andrejem O., Tylova 96, Dolní Bučice – údržba zeleně
a úklid v obci Vrdy
g) smlouvu o odborné praxi a spolupráci s Univerzitou Pardubice, Fakulta filozofická, Studentská 95,
532 10 Pardubice – Veronika Š., Čáslavská 10, Horní Bučice (čtenářský kroužek v Místní knihovně
Vrdy)
h)smlouva o poskytnutí dotace s Regionální radou regionu soudržnosti Střední Čechy, Karlovo nám.
313/8, 120 00 Praha 2 na realizaci projektu rekonstrukce „Kulturní dům Vrdy“
Usnesení č. 228 - posudek na občana
Usnesení č. 230 - žádost Mgr. Petry K., Nová 184, Dolní Bučice o ukončení administrace webových
stránek obce Vrdy
Usnesení č. 231 - návrh rozvrhu cvičení v tělocvičně ZŠ Vrdy pro veřejnost 2014/2015 s tím, že
stanoví podmínky užívání tělocvičny – dodatek k provoznímu řádu
Usnesení č. 232 - protokol o vyřazení a likvidaci drobného dlouhodobého hmotného majetku

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 233 - rozbor hospodaření příspěvkové organizace ZŠ Vrdy za období leden – září 2014 dle
předloženého výkazu

III. SOUHLASÍ
Usnesení č. 229 - s úplnou uzavírkou, návrhem objízdných tras a přechodnou úpravou provozu na
pozemních komunikacích k akci: ,,Havarijní oprava III/33810 Semtěš – vodoteč“ – změna termínu do
31.11.2014

IV. VYHLAŠUJE : V. JMENUJE : VI. DOPORUČUJE : VII. UKLÁDÁ : VIII. ZAMÍTÁ:IX. ODVOLÁVÁ: X. POVĚŘUJE:-

