Rada obce Vrdy
USNESENÍ 2. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 20.1. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-cenové nabídky firem:
a) Ing. Jan F. Kolín - terénní úpravy areálu bývalého kravína ve Vrdech vč. dodávky frézované balené
drtě v celkové ceně Kč 16 500,- bez DPH
b) Jiří K. – malířské a natěračské práce, Křesetice 140 – malování schodiště + nátěr zábradlí
c) Michal Š., Bojmany 12 – oprava střešního pláště KD Zbyslav
d) Bohemia Servis, realitní kancelář, Bc. Zdeněk Král – na cenu prací – komplexní řešení s vymezením
jednotek a jejich obsazením v č.p. 59 Dolní Bučice vč. úkonů k založení SVJ
e) Centrum služeb Tábor, Ing. Robert J. – zpracování projektu na chodník podél I/17 – od křižovatky
s ulicí S.K.Neumanna k přejezdu vlečky u Goldbecku
f) Ing. Jakuba M., Palackého 1504, 763 61 Napajedla na zpracování žádosti o dotaci a monitoring a
řízení projektu Cyklostezka Dolní Bučice - Koudelov
-informaci Jiřího Cvečeka – Energy Benefit Centre a.s. , Křenova 438/3, Praha 6 k projektu „Snížení
energetické náročnosti DPS I, II Vrdy“ – akceptační číslo přiděleno, konečné rozhodnutí v měs.
03/2014
-Zprávu k provozování vodohospodářského majetku obce Vrdy – r. 2013 vypracovanou Stanislavou
Hrstkovou, Voda-Služby, Krchleby vč. názoru na likvidaci splaškových vod ve Zbyslavi
-špatný stav požárního vozidla CAS 25 – zvážit rentabilitu nákladů vložených do oprav
-kontrolu USN ZO č. 67/2013 – ze strany obce je třeba činit opatření a vyžadovat další odborné
posudky KHS a SÚ Vrdy v termínu do 31.1.2014 s tím, že další problematikou se bude zabývat 3 členná
komise životního prostředí, kterou zřídila RO s tím, že petiční výbor bude informován komplexní
písemnou zprávou.
-zápis ze schůze OV Zbyslav ze dne 7.1.2014
II.
SCHVALUJE:
Usnesení č. 12 - níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a)kupní smlouva s JUNÁK – Svaz skautů a skautek ČR, Vrdy-Bučice – prodej automobilu LADA-VAZ
b) dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo SoD č. 08/2013 na zhotovení stavby se zhotovitelem PRIMA stavební
a.s., Sokolská 573, 284 01 Kutná Hora – dodávka stavby „Chodníky Zbyslav – výměna krytu stávajících
chodníků“
c) Smlouva o dílo č. 21405004 se zhotovitelem Stavona Kolín s.r.o., Raisova 433, 280 02 Kolín –
dodávka a montáž plastových otvorových výplní v DPS 1
d) Dodatek č. 1 ke Smlouvě na svoz odpadu s AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., Pražská 1321/38a
102 00 Praha 10
e) sponzorská smlouva s Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy – příspěvek na provoz
autobusu /předplacená tankovací karta v hodnotě Kč 50.000,-)
f) darovací smlouva s Ethanol Energy a.s., Školská 118, 285 71 Vrdy – poskytnutí peněžitého daru Kč
200.000,- na podporu organizace kulturních a sportovních akcí
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g) smlouva o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene č. IV-12-6017162/1 Vrdy p.č.
795/9 knn se společností ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, Děčín
h) smlouvu o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Janem H., Na Cihelně 1327, 282 01 Český Brod a
Ivanou H., Čáslavská 26, Horní Bučice – část pozemku p.č. 329/2 k.ú. Vrdy na vybudování cyklostezky
i) Dodatek č. 1 ke Smlouvě o budoucí kupní smlouvě uzavřené mezi Janem H., Na Cihelně 1327, 282
01 Český Brod a Ivanou H., Čáslavská 26, Horní Bučice – termín uzavření kupní smlouvy
j) dodatky k nájemním smlouvám mezi Obcí Vrdy a:
. pí Irenou V., Nová 192, Dolní Bučice
. MUDr. Iljou Š., U Sokolovna 119, Vrdy
. Zdenou M., Sluneční 389, Vrdy
. MUDr. Jiřím M., Generála Eliáše 1713, Čáslav
. MUDr. Dobromilou L., J.Spudila 554/5, Čáslav
. Zdeňkou K., A.Jiráska 1751, Čáslav
. Emilem K., Zbyslav 102
. JH masnou Dolní Bučice s.r.o., Podhořany u Ronova
. Věrou H., Svobody 55, Dolní Bučice
. Gynekologií Čáslav, s.r.o., Husova 128, Čáslav
. Bc. Jakubem F., Mincířská 106/1, Kutná Hora
. MUDr. Michalem B., Jungmannova 1404/16, Hradec králové
. Martinou B., Bílé Podolí 18
. Ditou V., Družstevní 314, Třemošnice
k) dohody o provedení práce mezi Obcí Vrdy a:
Lubošem V., Mládežnická 249, Dolní Bučice – řidič autobusu
Janem V., Mládežnická 249, Dolní Bučice – řidič autobusu
Rudolfem M., Výčapy čp. – řidič autobusu
Zbyňkem Š., Lípová 340, Vrdy - řidič autobusu
Janou Š., - Lípová 340, Vrdy - organizace kulturních akcí v r. 2014, pokladna
Zdeňkou Š., Zahradní 213, Vrdy – šatna v KD – kulturní akce 2014
l) dohodu o změně pracovní smlouvy s Mgr. Petrou K., knihovnicí – administrace webových stránek
Usnesení č. 13 - výpověď nájmu nebytových prostor restaurace v přízemí objektu KD Vrdy pí Monice
K., Větrná 377, 285 71 Vrdy
Usnesení č. 14 -uvolnit z rozpočtu obce Kč 5.000,- na Dětský karneval v sobotu, dne 22. 2. 2014 ve
14h v sále KD Vrdy (hudba, ceny pro děti, poplatky OSA)
Usnesení č. 16 -zvýšení osobního příplatku p. Petru M., stavebnímu technikovi z důvodu rozšíření
pracovní náplně dle předloženého návrhu
Usnesení č. 19 – pronájem – barevného kopírovacího stroje KONICA MINOLTA C224 s měsíční
splátkou Kč 990,- od firmy RANA Hradec Králové spol. s r.o., která nám bude fakturovat 0,40 Kč za
černobílou kopii a 1,60 Kč za barevnou kopii (v ceně kopie je obsažen servisní zásah, papír, tonery,
válce, vývojnice, přenosový pás, fixač). Rada obce schválila Smlouvu o pronájmu kopírovacího stroje č.
126/14 a servisní a materiálovou smlouvu – S + M č. 432 a pověřila starostu obce jejich podpisem
Usnesení č. 20 -rada obce projednala v rámci výběrového řízení CN geologicko-průzkumných prací na
akci „VRDY- Průzkumný hydrogeologický vrt (studna) VK-6 (posilující vodní zdroj vodovodu Vrdy“):
a)RNDr. Milan Hušpauer – GEOSERVIS, Hornická 209, Kutná Hora – průzkumný hydrogeologický vrt
(studna) VK-6 – posilující vodní zdroj skupinového vodovodu Vrdy
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b) ENVIREX, spol. s r.o., Petrovická 861, 592 31 Nové Město na Moravě
c) GEOMIN družstvo, Znojemská 78, 586 56 Jihlava
a schválila nejvýhodnější nabídku a) RNDr. Milan Hušpauer – GEOSERVIS, Hornická 209, Kutná Hora
vč. návrhu smlouvy a pověřila starostu obce podpisem smlouvy
Usnesení č. 21 -propočet poměru vodného dodávaného do veřejné sítě a stočného odváděného
z veřejné sítě z celkového vyfakturovaného objemu za r. 2013 (viz. příloha)
Usnesení č. 23 - Dodatek č. 8 k Vnitroorganizační směrnici ze dne 17.9.2002 – účtování celkových
mzdových nákladů zaměstnance Petra M. do nákladů na výrobu a odkanalizování vody a účtování a
podepisování účetních dokladů pí Hanou Malinovou
Usnesení č. 24 -měsíční odměny:
a) Ing. Josefa Herouta, starosty obce
b) Ing. Miloše Mlynky, místostarosty obce
Usnesení č. 25 - mimořádnou odměnu formou navýšení příspěvku na činnost MŠ II Vrdy za činnosti
spojené s požárem v prostorách MŠ II
III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 15 -s podmínkami provozu sálu v KD Vrdy – pro místní organizace a spolky zdarma – obec
zajistí předání a převzetí uklizeného sálu, náklady na topení uhradí uživatel sálu dle skutečné spotřeby
plynu pí Monice K., vedoucí restaurace Slavoj Vrdy, náklady na el. energii uhradí obec
Usnesení č. 17 - v rámci projektu knihovny – „Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka“ s první
bezúplatnou registrací dětí z 1. ročníku ZŠ Vrdy
Usnesení č. 18 - s využitím prostor knihovny ve prospěch Spolku historického šermu a dobových
tanců
k uspořádání příměstského tábora v době jarních prázdnin
IV.
V.
VI.

VYHLAŠUJE : JMENUJE :DOPORUČUJE:

Usnesení č. 22 - ZO k projednání žádost manželů H., Žižkovská 275, Vrdy – obnovení příjezdové
komunikace č. 260/51 v k.ú. Horní Bučice ke stavební parcele č. 260/30 a 260/31
Usnesení č. 24 -ZO ke schválení
c) měsíční odměny členům zastupitelstva
Usnesení č. 26- na základě zprávy pí Hrstkové, Voda-Služby svolat schůzku s projektantem ke
sjednocení požadavků na řešení likvidace splaškových vod ve Zbyslavi.
VII.
VIII.
IX.
X.

UKLÁDÁ:ZAMÍTÁ:ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

