Rada obce Vrdy
USNESENÍ 17. SCHŮZE RADY OBCE KONANÉ DNE 14. 8. 2014
Rada obce Vrdy :
I. BERE NA VĚDOMÍ :
- žádost p. Ing. Tomáše Č., Cihelna 278, Dolní Bučice na dorovnání nebezpečné skryté dutiny
po nepodařeném vrtu (křižovatka k Vinici) a odstranění starých tašek z orné půdy v Dolních
Bučicích čp. 747/2
- žádost p. Aloise P., Čáslavská 28, Horní Bučice o výměnu bytu do části obce Dolní Bučice –
bude postoupeno bytové komisi k projednání
- žádost pí Ladislavy V., Červenomlýnská 208, Dolní Bučice o přidělení bytu – bude
postoupeno bytové komisi k projednání
- zápis z jednání bytové komise konané dne 1. 8. 2014 viz. příloha
- informaci o počtu a sídle volebních okrsků pro volby do Zastupitelstva obce Vrdy konané ve
dnech 10. a 11. října 2014:
Počet okrsků: 4
Sídlo volebního okrsku
č. 1 Vrdy
Základní Škola Vrdy, Školská 108
č. 2 Dolní Bučice
Základní škola Vrdy, Školská 108
č. 3 Horní Bučice
Pohostinství, Čáslavská 44, Horní Bučice
č. 4 Zbyslav
Kulturní dům, Havlíčkova 24, Zbyslav
II.

SC
HVALUJE :

Usnesení č. 177 – posudky na občany
Usnesení č. 178 – návrhy smluv a pověřila starostu obce jejich podpisem:
a) smlouvu č. AD_027_0047_2014 o provozu automatů a jejich rozmístění s provozovatelem
Dallmayr Vending & Office, k.s., Politických vězňů 1597, 110 00 Praha 1 – umístění automatu
na kávu v místní knihovně Vrdy
b) kupní smlouvu mezi Obcí Vrdy a sl. Lenkou N., Nerudova 220, 285 71 Vrdy o prodeji podílu
296/1183 na pozemku st. 241 se stavbou domu č.p. 220 a byt. jednotkou č. 220/3 v budově
č.p. 220, vč. podílu 296/1183 na jejích společných částek, vše v k.ú. Vrdy
c) dohodu o pracovní činnosti s p. Jiřím K., Smetanovo nám. 320, Vrdy – úklid koupaliště a
zazimování koupaliště ve Vrdech
d) dohodu o pracovní činnosti s pí Mgr. Dagmar H., Filipovská 1674, Čáslav – úklid koupaliště
a zazimování koupaliště ve Vrdech
e) dohodu o pracovní pohotovosti s p. Martinem L., K Rybnířku 130, Dolní Bučice – strojník
vodohospodářských zařízení
f) dohodu o pracovní pohotovosti s p. Viktorem Š., Sluneční, Vrdy – strojník
vodohospodářských zařízení
g) dohodu o provedení práce s pí Marií P., 5. Května, Vrdy – pokladní a dozor po dobu

Rada obce Vrdy
tanečních kurzů
Usnesení č. 179 – program zasedání ZO Vrdy, které se bude konat dne 25. 8. 2014 v 18 h na
obecním úřadu:
1. Zahájení, zpráva ověřovatelů zápisu – jmenování nových ověřovatelů zápisu, volba
návrhové komise.
2. Kontrola usnesení.
Diskuse, usnesení.
3. Rozbor plnění příjmů rozpočtu obce a rozbor čerpání výdajů rozpočtu obce za
uplynulé období.
Diskuse, usnesení.
4. Převody nemovitostí.
Diskuse, usnesení.
5. Informace starosty obce.
Diskuse, usnesení.
6. Rozpočtové opatření č. 3/2014.
Diskuse, usnesení.
7. Diskuse pro veřejnost.
8. Závěr.
Ověřovatelé: Mgr. Ludmila Francová
Zdeněk Duben
Návrhová komise: předseda – Ing. Jindřich Jelínek
členové – Ing. Miloš Mlynka
MUDr. Dušan Rada
Usnesení č. 181 – nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu ,,Park
Osvobození – Školská, komunikace pro pěší a cyklisty“ firmy LŠL – STAVBY, s.r.o., Husova 128,
Čáslav vč. smlouvy o dílo a pověřila starostu obce podpisem smlouvy o dílo. Nabídková cena
362 027,38 Kč bez DPH.
Usnesení č. 182 – nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu „Vrdy
– Lázně – rozšíření vodovodu a kanalizace“ firmy VO a KA, zdravotně inženýrské stavby, spol.
s r. o., Havlíčkovo nám. 512, 284 01 Kutná Hora vč. smlouvy o dílo a pověřila starostu obce
podpisem smlouvy o dílo. Nabídková cena 408 860,-- Kč bez DPH
Usnesení č. 183 – nejvýhodnější cenovou nabídku na veřejnou zakázku malého rozsahu
„Rekonstrukce ulice Školská – výstavba části pravobřežního chodníku ve směru od ZŠ k OÚ
Vrdy“ firmy Raisa, spol. s r. o., Havlíčkova 822, Kolín IV vč. smlouvy o dílo a pověřila starostu
obce podpisem smlouvy o dílo. Nabídková cena 489 450,-- Kč bez DPH.
Usnesení č. 185 – zvýšení pracovního úvazku p. Jiřího Š., Červenomlýnská, Dolní Bučice dle
návrhu, který tvoří součást tohoto zápisu.

Rada obce Vrdy
Usnesení č. 186 – záměr obce pronajmout nebytové prostory v čp. 294 ve Vrdech
(pohostinství) za účelem provozování hostinské činnosti. Lhůta pro podání přihlášek 29. 8. –
15. 9. 2014.
III.SOUHLASÍ:
Usnesení č. 180 – s udělením licence k provozování linkové osobní dopravy pro linku 240047
– Čáslav – Podhořany u Ronova n. D. a linku 240053 Čáslav – Žleby – Ronov n. D. - Třemošnice
žadatele Arriva východní Čechy a.s., Na Ostrově 177, 537 01 Chrudim

IV. VYHLAŠUJE :V. JMENUJE :VI. DOPORUČUJE :VII. UKLÁDÁ :VIII.
ZAMÍTÁ:Usnesení č. 184 – žádost p. Martina B., vedoucího Spolku Beřkovští ze Šebířova, Semtěš 40 o
příspěvek ve výši 2 000 Kč na vystoupení žongléra pro děti při historické akci Husitská bitva
dne 23. 8. 2014.
IX.
X.

ODVOLÁVÁ: POVĚŘUJE:-

