Rada obce Vrdy
USNESENÍ 4. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 17.2. 2014
Rada obce Vrdy :
I.

BERE NA VĚDOMÍ :

-CN zhotovitele Instalatér-topenář, Hronovský Jaroslav, Vrdy 153 na zhotovení kanalizace –
Polyfunkční dům č.p. 59 k.ú. Dolní Bučice
-žádost Štefánie V. o umístění do DPS v Dolních Bučicích – postoupit bytové komisi k vyřízení
-oznámení o zahájení vodoprávního řízení pro akci „Zamykání Doubravy a vodácký sjezd úseku Pařížov
– Ronov nad Doubravou“ navýšení odtoku dne 18.10.2014 od 11-13 hod
-zápis ze schůze OV Zbyslav ze dne 4.2.2014
II.
SCHVALUJE :

Usnesení č. 44-rada obce schválila posudky na občany
Usnesení č. 45- níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) dodatek č. 1 ke smlouvě č. 12111532 o poskytnutí podpory ze SFŽP ČR v rámci Operačního
programu Životního prostředí – Snížení imisí – pořízení čistící komunální techniky
b) dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě ze dne 5.9.2013 uzavřené mezi smluvními stranami Janem F., Ke
Hřišti 101, Štítary, 28002 Kolín a Obcí Vrdy
c) smlouvu o právu provést stavbu mezi Obcí Vrdy (vlastníkem pozemku) a TJ Slavoj Vrdy
(stavebníkem)- „stavební úpravy sportovních kabin, skldu sportovního nářadí“ na poz. st.p.č. 305,
p.p.č. 44/15 v k.ú. Vrdy
d) smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti chodníku, stezky a veřejného
osvětlení na akci „Stavební úpravy Školské ulice ve Vrdech“ mezi Obcí Vrdy a
 Goldbeck Prefabeton s.r.o, Vrdy a Obcí Vrdy
 Ethanol Energy a.s. Vrdy
 manž. Petrem a Martinou J., Dolní Bučice 47
 Hynkem R., Dolní Bučice 68, Ivou R., Dolní Bučice 50, Květoslavou V., Vyškov
 manž. Jindřichem a Danou Š., Vrdy 189
smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene – služebnosti chodníku a veřejného osvětlení
na akci Chodníky a veřejné osvětlení Zbyslav“ mezi Obcí Vrdy a
 Romanem F., Zbyslav 19
 Marcelou H., Zbyslav 21
 manž. P. Ladislavem a Markétou, Zbyslav 112
e) smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090041569 mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem-město a Obcí Vrdy – čp. 10 Vrdy

Rada obce Vrdy
f) smlouva o připojení k distribuční soustavě č. 320090041705 mezi RWE GasNet, s.r.o., Klíšská
940/96, Ústí nad Labem-město a Obcí Vrdy – Markovická par. 63/000, 285 71 Vrdy
g) smlouva o zřízení věcného břemene mezi Obcí Vrdy a RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská
499/1, 657 02 Brno – nová STL přípojka plynu pro č.p. 101 Červenomlýnská, Dolní Bučice
h) smlouva o partnerství k projektu cyklostezka Čáslav-Koudelov –Filipov - II. etapa s Městem Čáslav
Usnesení č. 46- program ZO Vrdy, které se bude konat dne 17.3.2014 dle návrhu v příloze
Ověřovatelé zápisu: Mgr. Ludmila Francová
Jolana Vysloužilová
Návrhová komise: předseda – Mgr. Jiří Stýblo
členové – Zdeněk Duben
Miroslav Kováč
Usnesení č. 47-Protokoly o výsledku veřejnoprávní kontroly finančních příspěvků, které obec poskytla
zájmovým organizacím, církvi a Diakonii Čáslav. Kontrolu provedla kontrolní skupina jmenovaná
starostou obce ve složení pí Jolana V. a Zdeňka S.. Ze všech příspěvků zůstává částečně nevyúčtován
příspěvek JK Ivahu ve výši Kč 30 000,--, na nějž byla předložena kontrolovaným zájmovým sdružením
část dokladů. Příspěvek na Masopust ve výši 5000,-Kč vyúčtován.
Usnesení č. 48- účetní operace:
a) plán účetních odpisů na rok 2014 – osobní automobil Lada Niva (Kč 120000,- snížení)
b) odpis pohledávek z r.2009, které se nedostaly do vyúčtování tepla za r. 2009 nájemníkům, z toho
část přiložených výdajů připadá na obec za neobsazené byty, PS, neobsazené ordinace (viz. inventurní
soupis)
Usnesení č. 49 - veřejnou výzvu č. 1/2014 na místo technický pracovník na částečný úvazek –
odpovědný zástupce k provozování vodovodu a kanalizace vč. ČOV pro veřejnou potřebu
Usnesení č. 50-požadavek obce na přijetí 3 uklizečů veřejných prostranství – VPP + 1 společensky
účelné místo (pomocná admin. síla) VPP
Usnesení č. 51 - výpůjčku – pozemek p.č. 1215 k.ú. Vrdy o výměře 1245 m2 (pozemek naproti OÚ) od
Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a doporučila ZO ke schválení jeho bezúplatný
převod z majetku UPZSVM do vlastnictví obce
Usnesení č. 52 - nákup pračky pro OÚ – stávající bude přesunuta na ČOV
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.

SOUHLASÍ:VYHLAŠUJE : JMENUJE :DOPORUČUJE :UKLÁDÁ : ZAMÍTÁ:

Usnesení č. 53-žádostObčanského sdružení Babybox pro odložené děti – STATIM o peněžitý dar na
zřízení babyboxu v Kutné Hoře
IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

