Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 38
ze dne 4.7.2014 v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
Omluveni:

7 členů zastupitelstva obce
4 členi zastupitelstva obce

P r o g r a m:

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Dodatek ke smlouvě - kanalizace
4) Výběr zadavatele LHP
5) Smlouva o smlouvě budoucí ČEZ
6) Smlouva o nájmu plynárenského zařízení
7) Různé
8) Diskuze
9) Usnesení
10) 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 7 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala Bc. Miroslava Vaníčka a Martina Kubovčíka,
zapisovatelem Ing. Marcela Doskočila.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou PORR a.s. Byly doplněny
3 osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních. ZO pověřilo starostku
k podpisu smlouvy.
4) ZO projednalo nabídky na zpracování LHP. Nabídku učinila firma Příroda s.r.o., která nabízí
350,-/ha. Dále firma Lesprojekt Stará Boleslav s.r.o., která nabízí 450,-/ha. ZO schválilo
nabídku firmy Příroda s.r.o.a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
5) ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene-služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu a souhlasné prohlášení s firmou ČEZ
Distribuce a.s. se sídlem v Děčíně a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
6) ZO projednalo a schválilo nájemní smlouvu s firmou RWE o nájmu plynárenského zařízení
a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
7) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Deblice-Lesy s.r.o. na oplocení paseky a vyžínání
zalesněných pasek v celkové hodnotě 33 33,-Kč.
- ZO projednalo nabídky pana Maliny Milana a pana Veselého Miroslava na opravu střechy
nad OÚ. Byla vybrána nabídka pana Veselého.

- ZO projednalo a schválilo poskytování příspěvku na vybudování příjezdové cesty
k rodinným domům ve výši 200,-Kč na m2 v šíři 3m. Příspěvek bude poskytován v případě, že
nebyla ještě žádná zpevněná příjezdová cesta vybudovaná.
-ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Běrunice o převedení finančních prostředků v rámci
rozpočtu z rezervního fondu a z provozních nákladů na investice
- ZO projednalo a schválilo zrušení ustanovení č. 413/36/2014 ze dne 5.5.2014
- ZO projednalo a schválilo smlouvu o dílo na zateplení ZŠ Běrunice a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
-ZO projednalo požadavek ing. Josefa Nováka na špatné zaplocení pozemku č. par. 337/13
v k.ú. Velké Výkleky. ZO nebude toto zaměření financovat ani zajišťovat.
-ZO projednalo žádosti o odkup pozemků č. par. 471/1 a 407/1 v k.ú. Běrunice. Po osobní
návštěvě a zhlédnutí stávající situace pověřilo ZO starostku k jednání se žadateli tak, aby se
domluvili na koupi každý poměrnou částí.
-ZO projednalo nabídku firmy Recprojekt na výstavbu technické infrastruktury pro lokalitu
rodinných domů v obci Běrunice

Diskuze:
- starostka informovala o výsledku výběrového řízení na zateplení a výměnu oken ZŠ
- starostka informovala o návrhu železničního jízdního řádu pro období 2014-2015

V Běrunicích dne 4.7. 2014

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

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

Ověřili: Bc. Miroslav Vaníček
Martin Kubovčík

Zapsala: Ing. Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 38 ze dne 4.7. 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

431/38/2014 dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou PORR a.s.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti

0 zdržel

432/38/2014 zpracování LHP firmou Příroda s.r.o. v částce 350,-/ha a pověřuje starostku
k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
433/38/2014 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene-služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu a souhlasné prohlášení s firmou ČEZ Distribuce a.s. se sídlem
v Děčíně a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
434/38/2014 nájemní smlouvu s firmou RWE o nájmu plynárenského zařízení a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
435/38/2014 nabídku firmy Deblice-Lesy s.r.o. na oplocení paseky a vyžínání zalesněných
pasek v celkové hodnotě 33 33,-Kč.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
436/3872014 nabídku pana Miroslava Veselého na opravu střechy nad OÚ.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
437/38/2014 poskytování příspěvku na vybudování příjezdové cesty k rodinným domům ve
výši 200,-Kč na m2 v šíři 3m. Příspěvek bude poskytován v případě, že nebyla ještě žádná
zpevněná příjezdová cesta vybudovaná
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
438/38/2014 žádost MŠ Běrunice o převedení finančních prostředků v rámci rozpočtu
z rezervního fondu a z provozních nákladů na investice
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
439/38/2014 zrušení ustanovení č. 413/36/2014 ze dne 5.5.2014
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti

0 zdržel

440/38/2014 smlouvu o dílo na zateplení ZŠ Běrunice a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

n e s c h v a l u j e:
441/38/2014 požadavek ing. Josefa Nováka na špatné zaplocení pozemku č. par. 337/13
v k.ú. Velké Výkleky. ZO nebude toto zaměření financovat ani zajišťovat.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- žádosti o odkup pozemků č. par. 471/1 a 407/1 v k.ú. Běrunice
- nabídku firmy Recprojekt na výstavbu technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů
v obci Běrunice
- informaci o výsledku výběrového řízení na zateplení a výměnu oken ZŠ
- informaci o návrhu železničního jízdního řádu pro období 2014-2015

V Běrunicích dne 4. 7. 2014

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Bc. Miroslav Vaníček

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………..

Martin Kubovčík

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………………

Zapsala: Ing. Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………

