Rada obce Vrdy
USNESENÍ 10. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 12. 5. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-zápis z jednání komise bytové a sociální ze dne 2. 5. 2014 – viz.příloha
- zápis ze schůze osadního výboru Zbyslav ze dne 6.5.2014 – viz. příloha
-znalecký posudek J. Lišky, Močovice 10, Čáslav - č. 4610/041/14 o ceně pozemků v k.ú. Vrdy - par.č.
21/4 (v podílovém spoluvlastnictví 5 subjektů – spoluvlastníků domu čp. 324 Vrdy) a par. č. 1211 ve
výlučném vlastnictví obce
II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 111 - posudek na občana
Usnesení č. 113 - přidělení bytu v DPS I v 1. NP o velikosti 1+kk pí Marii P., Zelené Předměstí,
Pardubice
Usnesení č. 114 - zřízení modelářského kroužku pod vedením p. Michala Hospodky, 5. května 324,
Vrdy s účinností od 1. 6. 2014
Usnesení č. 115 - níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) nájemní smlouvu s pí Marií P., Zelené Předměstí, Pardubice – byt v DPS I
b) dohodu o provedení práce s Michalem H., 5. Května 324, Vrdy – modelářský kroužek) Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2013, číslo 13-059-00 se zhotovitelem RAISA, spol. s r. o. Havlíčkova
822, 280 02 Kolín IV – Veřejné osvětlení
c) dohodu o provedení práce s Janou P., Zbyslav 107 – příprava voleb do EP
d)dohodu o provedení práce s Lubomírem W., Vrdy 324 – příprava voleb do EP
e)Dodatek č. 1 k SOD uzavřené dne 6. 1. 2014 se zhotovitelem VO a KA, zdravotně inženýrské stavby,
spol. s r.o., Havlíčkovo nám. 512, 28401 Kutná Hora – Vodovodní řad Dolní Bučice – přívod Transelco
CZ
f)Smlouvy o budoucích smlouvách o zřízení věcných břemen s budoucím povinným RWE GasNet,
s.r.o., Ústí nad Labem zastoupena RWE Distribuční služby, s.r.o. Brno – stavby plynárenských zařízení
- SO.01 Nový STL plynovod a přípojky Zbyslav- VĚTEV „A“ na pozemku KN parc. č. 554/2 k.ú. Zbyslav
- SO.02 Nový STL plynovod a přípojky Zbyslav - VĚTEV „B“ na pozemku KN parc. č. 526/1 , 76/ 2,
543/1
-SO.03 Nový STL plynovod a přípojky Zbyslav - VĚTEV „C“ na pozemku KN parc. č. 526/1, 526/9,
526/20
g) Smlouvu o bezúplatném převodu nemovité věci a smlouvu o zřízení věcného práva č.
UZSVM/SKH/1180/2014-SKHM – pozemková parcela č. 1215, ostatní plocha k.ú. Vrdy
h) Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 20. 12. 2013, číslo 13-059-00 se zhotovitelem RAISA, spol.
s r. o. Havlíčkova 822, 280 02 Kolín IV – Veřejné osvětlení
Usnesení č. 116 - odměnu pro pí Marcelu D. za práce nad rámec pracovní doby dle předloženého
návrhu, který tvoří přílohu tohoto zápisu.

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 118 - vyhlášení výběrového řízení č. 3/2014 na místo vedoucí TS Vrdy, příspěvkové
organizace obce
Usnesení č. 119 - podání žádosti na Úřad práce K. Hora o navýšení pracovních míst v rámci VPP o 2
uchazeče o zaměstnání (Dohoda č. KHA-VN-22/2014, č. projektu CZ.1.04/2.1.00/03.00015) a žádosti
o příspěvek na 2 pracovní místa APP (aktivizační pracovní příležitost pro uchazeče dlouhodobě
vedených na ÚP)– úklidové a pomocné práce ve sportovních areálech (úklidové a pomocné práce
v areálu koupaliště po dobu letní sezony, úklid veřejné zeleně, pletí záhonů, hrabání trávy)
Usnesení č. 120 - využití zázemí knihovny ve prospěch příměstského tábora Mgr. Renaty B., Semtěš
v termínu 4. - 8. 8. 2014
Usnesení č. 122 - záměr obce pronajmout nebytové prostory v čp. 294 ve Vrdech (pohostinství) od 1.
7. 2014 za účelem provozování hostinské činnosti. Záměr bude zveřejněn na ÚD obce a
v Kuthonorském deníku. Současně schvaluje záměr obce pronajmout nebytové prostory – kiosek na
koupališti ve Vrdech po dobu provozu koupaliště.
III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 121 - rada obce nemá námitek k zahájenému řízení KÚSK, OŽPaZ Praha - žádost o
udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů luňák červený, luňák
hnědý, orel mořský, raroh velký, orel křiklavý, kalous pustovka
IV.
V.

VYHLAŠUJE:
JMENUJE:

VI.

DOPORUČUJE:

Usnesení č. 112 - ZO Vrdy ke schválení :
-program zasedání ZO Vrdy dne 26. 5. 2014 v 18 hod (viz. příloha)
-ověřovatele zápisu: MUDr. Dušan Rada, Antonín Šindelář
-návrhovou komisi ve složení: předseda – Mgr. Ludmila Francová, členové - Josef Veselý, Tomáš
Stiburek
Usnesení č. 117- ZO ke schválení 15 - ti členné zastupitelstvo obce na volební období 2014-2018 (dle
zákona při počtu obyvatel obce nad 500 do 3000– 7 až 15 členů)

