Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.6
ze dne 28.3.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Žádost o odprodej pozemku
Žádost o odprodej pozemku panu Linkovi
Žádost o příspěvek na opravu kostela
ZŠ žádost o dofinancování rozpočtu na mzdy a odvody
Různé
Usnesení na závěr

1) Zasedání zastupitelstva obce zahájila a všechny přítomné přivítala starostka Iva
Schmidová. Konstatovala, že zasedání bylo včas a řádně svoláno a bude se řídit stanoveným
programem jednání. Protože bylo přítomno 11 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala ing. Annu Vanžurovou a Mgr. Martu
Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo zveřejnění záměru –prodej části obecního pozemku č. par.
467/1 v kú. Běrunice o výměře 78 m2 manželům Jiří Havelec a Libuše Muselová, bytem
Pod Baráky 20, Běrunice
4) ZO projednalo žádost pana Jaroslava Linka, bytem Běrunice 28 o odkoupení části obecního
pozemku č.par. 467/1 v kú. Běrunice o výměře cca 50m2.
5) ZO projednalo a schválilo příspěvek na opravu a nátěr střechy kostela ve Vlkově nad Lesy
ve výši 40 000,-Kč. Způsob čerpání bude upřesněn po osobním jednání.
6) ZO projednalo a schválilo žádost o dofinancování rozpočtu na mzdy a odvody pro
zaměstnance školy ve výši 100 000,-Kč.
7)V bodě různé byly projednány následující záležitosti
-ZO projednalo a schválilo zalesnění paseky po těžbě v obecním lese Holička.
Zalesnění: 4 810ks dubu velikost 36-50 cm x 6,-Kč/ks 28 860,-Kč
2 886 ks jasan velikost 36-50 cm x 6,-Kč/ks 17 316,-Kč
Celkem zalesnění včetně sázení činí 46 176,-Kč.
Oplocení: drátěná oplocenka – 55 000,-Kč/km x 0,475 km =26 125,-Kč

-ZO projednalo a schválilo žádost Občanského sdružení občanů Běrunic o bezplatný
pronájem obecního domu na akci „Jarní posezení s Pepou Brzákem“
-ZO projednalo s schválilo žádost paní Moniky Rohlíčkové, nar. 14.9.1978, bytem Běrunice o
prominutí poplatku za komunální odpad v roce 2011 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
-ZO projednalo žádost pana Stanislava Vaníka o prominutí poplatku za komunální odpad v roce 2011.
ZO požaduje doložení zaplacení poplatku za odpad v místě současného pobytu.
ZO projednalo žádost pana MUDr. Jaroslava Strýhala, bytem Dr. Beneše 308/II, Poděbrady o nastolení
pokojného stavu ve věci volného přístupu na vlastní pozemky v bývalém areálu ZD Velké Výkleky.
Obec Běrunice již není vlastníkem tohoto pozemku, proto nemá právo zasahovat do vlastnických
práv bez souhlasu nynějšího vlastníka pozemku. ZO navrhuje, aby se obrátil se žádostí o odprodej pro
něj potřebných pozemků na jejich současné vlastníky.
-ZO schválilo zadání výběrového řízení na odvoz komunálního a směsného odpadu pro naše obce.
-ZO schvaluje zrušení řízení na stálého pracovníka na údržbu a úklid obcí z důvodu vybrání
pracovníků z řad veřejně prospěšných prací s příspěvkem od ÚP. Jde celkem o 6 pracovních míst.
-ZO projednalo žádost obce Kněžičky na možnost připojení kanalizace na ČOV v naší obci a došlo
k závěru, že pro řadu nejasností od záměru připojení obce Kněžičky odstoupilo.
-ZO vzalo na vědomí změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Běrunice a katastrálním
územím Dlouhopolsko
-starostka seznámila ZO s projednáním návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu obce Lužec nad
Cidlinou
V Běrunicích dne 28.3.2011

……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil: Ing. Vanžurová Anna
Mgr. Kubánková Marta

…………………………………………………………..
Ing. Milan Zima
místostarosta

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..
………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 6 ze dne 28.3.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

64/6/2011 zveřejnění záměru –prodej části obecního pozemku č. par. 467/1 v kú. Běrunice
o výměře 78 m2
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

65/6/2011 příspěvek na opravu a nátěr střechy kostela ve Vlkově nad Lesy ve výši 40 000,Kč.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

66/6/2011 žádost o dofinancování rozpočtu na mzdy a odvody pro zaměstnance školy ve výši
cca 100 000,-Kč.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

67/6/2011 zalesnění paseky po těžbě v obecním lese Holička.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

68/6/2011 žádost Občanského sdružení občanů Běrunic o bezplatný pronájem obecního
domu na akci „Jarní posezení s Pepou Brzákem“
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

69/6/2011 žádost paní Moniky Rohlíčkové, bytem Běrunice 157 o prominutí poplatku za komunální
odpad v roce 2011 z důvodu dlouhodobého pobytu v zahraničí.
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
70/6/2011 zadání výběrového řízení na odvoz komunálního a směsného odpadu pro naše obce.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

71/6/2011 zrušení řízení na stálého pracovníka na údržbu a úklid obcí .
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
72/6/2011 žádost pana Jaroslava Linka, bytem Běrunice 28 o odkoupení části obecního

pozemku č.par. 467/1 v kú. Běrunice o výměře cca 50m2.

Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

73/6/2011 žádost pana Stanislava Vaníka o prominutí poplatku za komunální odpad v roce 2011.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

74/6/2011 připojení obce Kněžičky na ČOV obce Běrunice.
Výsledek hlasování: 3 pro

4 proti

4 zdržel

b e r e na vědomí:
- žádost pana MUDr. Jaroslava Strýhala, bytem Dr. Beneše 308/II, Poděbrady o nastolení pokojného
stavu ve věci volného přístupu na vlastní pozemky v bývalém areálu ZD Velké Výkleky.
- změnu katastrální hranice mezi katastrálním územím Běrunice a katastrálním územím Dlouhopolsko
-projednání návrhu zadání změny č. 2 Územního plánu obce Lužec nad Cidlinou

V Běrunicích dne 28.3.2011

……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil: Ing. Vanžurová Anna
Mgr. Kubánková Marta

…………………………………………………………..
Ing. Milan Zima
místostarosta

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..
………………………………………………………..

