Rada obce Vrdy
USNESENÍ 11. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 26.5. 2014
Rada obce Vrdy:
I.

BERE NA VĚDOMÍ:

-CN Energy Benefit centre na akci „Snížení energetické náročnosti DPS Červenomlýnská 268/I, II, Vrdy
(zajištění zadávacího řízení malého rozsahu)
-CN na vypracování položkového rozpočtu na akci „Kulturní dům Vrdy“ - Ing. Bohumila Bartůňka, J.
Mahena 211/12, 286 01 Čáslav
-CN pronájmu pásového rypadla Caterpillar a mobilní drtičky firmy Phoenix-Zeppelin, spol. s r.o.
-návrh pojistné smlouvy Kooperativa pojišťovna, a.s. – pojištění odpovědnosti zastupitelů obce, které
není doporučeno sjednávat - soukromá věc zastupitelů (odůvodněno na www.obecustuje.cz ) –
starosta obce předloží informaci na zasedání ZO
-žádosti o přidělení obecního bytu – předložit bytové komisi
a)p. Václava K.
b) p. Kamila J.
- protokol č. 1,2,3 o provedené kontrole výherních hracích přístrojů instalovaných v provozovnách KD
Vrdy, Neptun Vrdy a Hostinci Dolní Bučice – bez zjištěných závad
-info Ivony Miechové, insolvenční správce ve věci spol. Argentum k rozhodnutí SÚ Vrdy o uložení
pokuty – pohledávka nebyla přihlášena do insolventního řízení
-záznam o prověrce BOZP a PO v r. 2014 v MŠ II. Vrdy
II.

SCHVALUJE:

Usnesení č. 123 - posudek na občana
Usnesení č. 125 - návrh mimořádných odměn pro pí Janu Š. – provádění kontrol výherních hracích
automatů v r. 2014 – viz.návrh
Usnesení č. 126 - využití autobusu za účelem zájezdu do divadla na Vinohradech dne 11.6.2014
(16.00-24.00 h) pořádaného Místní knihovnou Vrdy
Usnesení č. 127 - podmínky provozu Dětského letního kina pro r. 2014:
a) zakoupení práv na veřejná promítání Kč 10 700,- bez DPH
b) seznam představení
c) nevybírat vstupné – snížená kvalita projekce, repertoár zaměřen pro dětského diváka
d) uzavření smluv s distributory
Usnesení č. 128- níže uvedené návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a)Smlouva o dodání č. 97/14/03 ze dne 14.5.2014 s fa LIKA, Linda Kůzlová, Okružní 308, 373 61
Hrdějovice (zhotovení cedulí)
b) Rámcovou smlouvu o postoupení práv za účelem užití formou veřejné projekce s fa Hollywood
C.E., s.r.o., Jizerská 1881, 251 01 Říčany – užití veřejné produkce – dětské letní kino MK Vrdy
c) prodloužení nájemních smluv s nájemníky:
- p. Martinem L., Dolní Bučice 130
- pí Ivetou V., Zbyslav 13

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 130-rozhodnutí komise pro vyhodnocení nabídek veřejné zakázky malého rozsahu na
stavební práce „Chodníky a veřejné osvětlení Zbyslav“ ze dne 16.5.2014 s tím, že vítězným
dodavatelem VZ se stala firma LŠL stavby, spol. s r.o., Husova 128, 286 01 Čáslav s nabídkovou cenou
Kč 859 788,90 a doporučila uzavřít s firmou smlouvu o dílo.
Usnesení č. 131-příspěvek na Dětský den konaný dne 7.6.2014 v areálu TJ Slavoj Vrdy ve výši Kč
9000,a) skákací hrad a kolotoč
b) reprodukovaná hudba Pavel Bečán
c) drobné občerstvení pro děti
III.

SOUHLASÍ:

Usnesení č. 124 - se zapůjčením sálu v KD ve Zbyslavi dne 28.6.2014 k soukromým účelům pí Pavlíně
Ř., Zbyslav 90 za podmínky uvedení prostor do původního stavu vč. úklidu.
Usnesení č. 129 - rada obce nemá námitek k vydanému rozhodnutí KÚ SK, OŽPaZ o udělení výjimky
z ochraných podmínek zvláště chráněných živočichů druhů luňák červený, luňák hnědý, orel mořský,
raroh velký, orel křiklavý a kalous pustovka

