Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 37
ze dne 9.6.2014 v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
Omluven:
P r o g r a m:

10 členů zastupitelstva obce
1 člen zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 3/2014
4) Kanalizace a ČOV - výběr zhotovitele
5) Kanalizace a ČOV – výběr banky
6) Různé
7) Diskuze
8) Usnesení
9) 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 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala Dagmar Franclovou a Ing. Marcela
Doskočila, zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2014
4) ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na zhotovitele výstavby kanalizace a
ČOV v obcích Běrunice a Velké Výkleky - firmy Porr a.s. a STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
5) ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na zajištění financování výstavby
kanalizace a ČOV v obcích Běrunice a Velké Výkleky – Komerční banku a.s. a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
6) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo dle §§ 67 a 68 zákona č.128/2000 Sb., o obcích ve znění
pozdějších předpisů, která upravují stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební
období 2014 – 2018 v počtu 11 členů.
- ZO projednalo a schválilo upravené zadání změny č.1 ÚP Běrunice
- ZO projednalo a schválilo žádost Lenky Soukupové o pronájem nebytového prostoru v 1NP
MŠ v Běrunicích za účelem zřízení kadeřnického salonu od 1. 9. 2014 za cenu 500,- měsíčně
na dobu 1 roku.
-ZO projednalo žádost firmy N.O.P.O.Z.M. s.r.o. o zaměření hranice mezi pozemky v k.ú.

Velké Výkleky p.č. 382/4 a 337/13. Toto zaměření obec nebude financovat ani zajišťovat.
- ZO projednalo a schválilo zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Běrunice
kategorie JPO V jako svou organizační složku obce
- ZO projednalo a schválilo výběr svítidel pro plánovanou rekonstrukci osvětlení v obcích
Běrunice a Vlkov nad Lesy – MINILUMA-LED
-ZO projednalo žádost paní Marie Hronkové o odkup pozemku č. par. 471/1 v k. ú. Běrunice.
Zastupitelé se na místo dojdou podívat.
-ZO projednalo žádost paní Jitky Haltufové o koupi pozemku č. par. 407/1 v k. ú. Běrunice.
Zastupitelé se na místo dojdou podívat.
-ZO projednalo a schválilo žádost Ing. Pavla Voráčka o změnu kultury části č. par. 142/1 v k.
ú. Velké Výkleky z orné půdy na plochu pro bydlení a to cca 12 500m2. „Biokoridor“ u
Štítarského potoka zůstane zachován dle požadavku Odboru životního prostředí.
-ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Běrunice o povolení výjimky z maximálního počtu dětí
24 na 25 pro školní rok 2014/2015, tedy od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.
-ZO projednalo nabídku firmy Malina Václav na opravu střechy nad OÚ v Běrunicích. Obec
osloví ještě další firmy s žádostí o učinění nabídky.
-ZO projednalo nabídku výroby odznaků se znakem obce – ZO nabídku zamítlo
-ZO projednalo výši příspěvku na vybudování vjezdu k nemovitostem, kde ještě žádná cesta
nebyla, v hodnotě ceny recyklátu na 1m2 dle délky příjezdové cesty. Cenu recyklátu zjistí
starostka.
-ZO projednalo a schválilo dobrovolnou registraci obce k plátcovství DPH
Diskuze:
- starostka informovala o nepřiznání dotace na opravu křížku ve Velkých Výklekách
- starostka informovala o přiznání dotace na revitalizaci návsi v obci Běruničky
- starostka informovala o omezení provozu autobusové linky. V 11.00 hodin směr
Dlouhopolsko a v 11.25 hodin směr Městec Králové bude jezdit pouze v pondělí a v pátek.
Ostatní dny bude tato linka zrušena.
- starostka informovala o vypsání výběrového řízení na zateplení a výměnu oken ZŠ Běrunice
V Běrunicích dne 9. 6. 2014

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

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

Ověřili: Dagmar Franclová
Ing. Marcel Doskočil

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 37 ze dne 9. 6. 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

418/37/2014 rozpočtové opatření č. 3/2014
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

419/37/2014 výsledek výběrového řízení na zhotovitele výstavby kanalizace a ČOV v obcích
Běrunice a Velké Výkleky - firmy Porr a.s. a STAVITELSTVÍ ŘEHOŘ, s.r.o. a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
420/37/2014 výsledek výběrového řízení na zajištění financování výstavby kanalizace a ČOV
v obcích Běrunice a Velké Výkleky – Komerční banku a.s. a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
421/37/2014 stanovení počtu členů zastupitelstva obce na volební období 2014 – 2018
v počtu 11 členů.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
422/37/2014 upravené zadání změny č.1 ÚP Běrunice
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti

0 zdržel

423/37/2014 žádost Lenky Soukupové o pronájem nebytového prostoru v 1NP MŠ
v Běrunicích za účelem zřízení kadeřnického salonu od 1. 9. 2014 za cenu 500,- měsíčně na
dobu 1 roku.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
424/37/2014 zřízení jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Běrunice kategorie JPO
V jako svou organizační složku obce
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
425/37/2014 výběr svítidel pro plánovanou rekonstrukci osvětlení v obcích Běrunice a Vlkov
nad Lesy – MINILUMA-LED
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
426/37/2014 žádost Ing. Pavla Voráčka o změnu kultury části č. par. 142/1 v k. ú. Velké
Výkleky z orné půdy na plochu pro bydlení.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel

427/37/2014 žádost MŠ Běrunice o povolení výjimky z maximálního počtu dětí 24 na 25 pro
školní rok 2014/2015, tedy od 1. 9. 2014 do 30. 6. 2015.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
428/37/2014 dobrovolnou registraci obce k plátcovství DPH

n e s c h v a l u j e:
429/37/2014 žádost firmy N.O.P.O.Z.M. s.r.o. o zaměření hranice mezi pozemky v k.ú. Velké
Výkleky par. č. 382/4 a 337/13.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
430/37/2014 nabídku výroby odznaků se znakem obce
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- žádost paní Marie Hronkové
- žádost paní Jitky Haltufové
- nabídku pana Václava Maliny
- nepřiznání dotace na opravu křížku ve Velkých Výklekách
-přiznání dotace na revitalizaci návsi v Běruničkách
- omezení provozu autobusové linky Městec Králové - Dlouhopolsko a zpět
- vypsání výběrového řízení na zateplení a výměnu oken ZŠ Běrunice
- příspěvek na vjezd k nemovitostem
V Běrunicích dne 9. 6. 2014

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Dagmar Franclová
Ing. Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

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

………………………………………………………

