Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.9
ze dne 30.6.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č.4/2011
4) Prodej obecních pozemků
5) Různé
6) Usnesení a 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. Marcela Doskočila a Martina Kubovčíka
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.4/2011
4) Jednání pokračovalo vyřízením žádostí
-ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku č. par. 19/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy o výměře
170 m2 panu Milanu Janouchovi z Vlkova Nad Lesy za odhadní cenu 5 860,-. Další náklady
s tím spojené hradí kupující.
-ZO projednalo a schválilo prodej pozemku č.par.77/2 v k.ú. Běruničky o výměře 208m2 panu
Pavlu Kovářovi a paní Marii Kovářové,bytem K.H.Borovského 676, Městec Králové, za
odhadní cenu 7 120,- a odhad 300,-. Další náklady s tím spojené hradí kupující.
ZO projednalo a schválilo prodej pozemku č.par.55/11 v k.ú. Běruničky o výměře 2 982m2
panu Lubomíru Líbalovi, bytem Běruničky Městecká 6, Běrunice za odhadní cenu 46 130,- a
odhad 300,-. Další náklady s tím spojené hradí kupující.
-ZO předběžně projednalo a schválilo prodej části pozemku č. par. 14/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy
panu Bialekovi. Cena bude stanovena dle odhadu ve výši dvojnásobku ceny odhadní.
V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost Spolku občanů Vlkova nad Lesy o příspěvek na zhotovení
laviček okolo fotbalového hřiště ve Vlkově nad Lesy. Výše příspěvku bude ve výši

předložených dokladů.
-ZO projednalo a schválilo příspěvek Spolku občanů Vlkova nad Lesy ve výši 2 000,-Kč na akci
“ Pohádkový les“, který pořádá dne 2. července 2011.
-ZO projednalo a schválilo příspěvek SDH Běrunice ve výši 3 300,-Kč na dofinancování
pouťové zábavy a oslav spojených s otevřením nového hřiště dne 25. a 26. 6.2011
-ZO projednalo sdělení manželů Benákových k vyřešení situace s částí pozemku par. č. 346
v k.ú. Velké Výkleky a došlo k závěru, že opět nabídne odkup této části pozemku.
- ZO projednalo požadavek vysvětlení k žádosti a urgenci nastolení pokojného stavu MUDr.
Jaroslava Strýhala. Bude mu odpovězeno dopisem.
-ZO projednalo a schválilo rozeslání dopisů na vykoupení pozemků od vlastníků v oblastech
určených pro výstavbu rodinných domů. Základní cena byla stanovena částkou 17,- za m2.
-ZO přijalo doplňující návrh firmy VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka, s.r.o.
- ZO projednalo odprodej plynovodu Východočeské plynárenské a.s. ( doplatek dle kupní
smlouvy s výhradou vlastnictví č.26/P/03 ze dne 24.3.2003) a Středočeské plynárenské a.s. (
dle smlouvy o uzavření budoucí smlouvy č.28/14/72/04/412). Plynovod se bude moci prodat
při dodržení stanovených podmínek SFŽP. Z tohoto důvodu musí obec požádat o zkrácení
blokační lhůty z 10 na 5 let.

V Běrunicích dne 30.6.2011

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

Ověřil: ing. Marcel Doskočil
Martin Kubovčík

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

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

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

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 9 ze dne 30.6.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

94/9/2011 rozpočtové opatření č.4/2011
Výsledek hlasování: 10 pro

1 proti

0 zdržel

95/9/2011 prodej části pozemku č. par. 19/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy o výměře 170 m2 panu
Milanu Janouchovi,bytem Vlkov nad Lesy 55 za odhadní cenu 5 860,-. Další náklady s tím
spojené hradí kupující.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

96/9/2011 prodej pozemku č.par.77/2 v k.ú. Běruničky panu Pavlu Kovářovi a paní Marii
Kovářové, bytem K.H.Borovského 676 Městec Králové za odhadní cenu 7 120,- a odhad
300,-. Další náklady s tím spojené hradí kupující.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

97/9/2011 prodej pozemku č.par.55/11 v k.ú. Běruničky panu Lubomíru Líbalovi, Běruničky
Městecká 6 za odhadní cenu 46 130,- a odhad 300,-. Další náklady s tím spojené hradí
kupující.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

98/9/2011 příspěvek Spolku občanů Vlkova nad Lesy na zhotovení laviček okolo
fotbalového hřiště ve Vlkově nad Lesy
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

99/9/2011 příspěvek Spolku občanů Vlkova nad Lesy ve výši 2 000,-Kč na akci
“ Pohádkový les“
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

100/9/2011 příspěvek SDH Běrunice ve výši 3 300,-Kč na dofinancování kulturní akce
Výsledek hlasování: 10 pro
1 proti
0 zdržel
101/9/2011 žádost obce Běrunice o zkrácení blokační lhůty z 10 na 5 let u SFŽP za účelem odprodeje
plynovodu
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel

b e r e na vědomí:

- prodej části obecního pozemku v kú.Vlkov n.Lesy p. Bialekovi s tím, že pozemek bude
zaměřen a cena bude stanovena ve výši dvojnásobku odhadní ceny
- sdělení manželů Benákových k vyřešení situace s částí pozemku par. č. 346 v k.ú. Velké Výkleky
- požadavek vysvětlení k žádosti a urgenci nastolení pokojného stavu MUDr. Jaroslava Strýhala
-rozeslání dopisů na vykoupení pozemků od vlastníků v oblastech určených pro výstavbu rodinných
domů

- doplňující návrh firmy VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka, s.r.o.

V Běrunicích dne 30.6.2011

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

Ověřil: ing. Marcel Doskočil
Martin Kubovčík

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

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

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

