Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.7
ze dne 20.4.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

Omluveno:
Program :

10 členů zastupitelstva obce
1 občan
Kubovčík Martin
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtová opatření
4) Vyhodnocení výběrového řízení tenisového hřiště
5) Vyhodnocení výběrovné řízení svozu odpadů
6) Různé
7) 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 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala ing. Milan Zima a Oldřicha Hochbergera.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.2/2011
4) ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu
na dodavatele akce „Stavební úpravy hřiště, výstavba tenisového kurtu, včetně oplocení,
osvětlení a objektu technického zázemí“. Na návrh komise pro výstavbu a rozvoj obce byla
jako nejvýhodnější nabídka vyhodnocena nabídka firmy Funny sport,s.r.o., Pod babou 2515,
Zlín 1, neboť splňuje všechny podmínky a nabízí nejnižší cenu spolu s vhodnými termíny
dodávky.
5) ZO projednalo a schválilo výsledek výběrového řízení na veřejnou zakázku malého
rozsahu na dodavatele akce „Sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního odpadu
a tříděného odpadu v obcích Běrunice, Běruničky, Velké Výkleky, Vlkov nad Lesy a Slibovice“
a vybralo po projednání jako nejvýhodnější nabídku firmy NYKOS a.s., Ždánice 71, Kostelec
nad Černými Lesy, neboť splňuje všechny podmínky a nabízí nejnižší cenu.
6) V bodě různé byly projednány následující záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost o bezplatný pronájem obecního domu na „Zahájení
motorkářské sezóny“
-ZO projednalo a schválilo žádost o prominutí nájmu obecního domu panu Václavu Malinovi

ze dne 26.3.2011 z důvodu nekonání akce pro malou účast.
-ZO s konečnou platností projednalo a schválilo prodej obecního pozemku č.par. 467/22
v k.ú. Běrunice o výměře 78m2 manželům Jiřímu Havelcovi a Libuši Muselové, bytem
Běrunice, Pod Baráky 20 za odhadní cenu 2960,-Kč. Náklady s tím spojené hradí kupující.
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Petry Štěpánové o prominutí poplatku za odpady
v roce 2011 za paní Věru Černou, bytem Vlkov nad Lesy, Lužecká 28 z důvodu celoročního
pobytu v léčebně.
-ZO projednalo a schválilo žádost pan Václava Váchy o prominutí poplatku za odpady na rok
2011 za rodinný dům čp. 29 ve Velkých Výklekách z důvodu neobydlenosti domu.
-ZO projednalo žádost pan Zdeňka Jiraského, poděbrady o prominutí poplatku za odpady za
dům čp. 37 ve Vlkově nad Lesy. ZO tuto žádost zamítlo.
-ZO projednalo urgenci pana MUDr. Jaroslava Strýhala o nastolení pokojného stavu ve věci
volného přístupu na pozemky v jeho vlastnictví. ZO opět navrhuje, aby se v této věci obrátil
na současné vlastníky pozemků.
-ZO projednalo a odsouhlasilo zrekonstruování velké zasedací místnosti na Obecním úřadě.
-starostka seznámila zastupitele s návrhem Změny č.1 Územního plánu města Městec
Králové
-starostka seznámila zastupitele s návrhem na pořízení změny územního plánu se záměrem
investora vybudovat na pozemcích v k.ú. Běruničky oplocené sadové areály se zavlažovacím
systémem. Touto věcí se bude ZO zabývat na příštím zasedání zastupitelstva obce.
-ZO projednalo a odsouhlasilo vybudování autobusové zastávky v obci Běruničky
-ZO projednalo žádost hasičů Vlkova nad Lesy o vybudování dětského hřiště, toto bude
projednáno na příštím zasedání zastupitelstva obce

V Běrunicích dne 20.4.2011

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová
starostka

Ověřil: Ing. Zima Milan
Hochberger Oldřich

Ing. Milan Zima
místostarosta

místostarosta obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 7 ze dne 20.4.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

75/7/2011 rozpočtové opatření č. 2/2011
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

76/7/2011 výběrové řízení na akci „Stavební úpravy hřiště, výstavba tenisového kurtu,
včetně oplocení, osvětlení a objektu technického zázemí“.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

77/7/2011 výběrové řízení na akci „Sběr, přeprava a odstraňování směsného komunálního
odpadu a tříděného odpadu v obcích Běrunice, Běruničky, Velké Výkleky, Vlkov nad Lesy a
Slibovice“.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

78/7/2011 bezplatný pronájem obecního domu na „Zahájení motorkářské sezóny“
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

79/7/2011 prominutí nájmu obecního domu panu Václavu Malinovi ze dne 26.3.2011
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

80/7/2011 prodej obecního pozemku č.par. 467/22 v k.ú. Běrunice o výměře 78m2 manželům Jiřímu
Havelecovi a Libuši Muselová, oba bytem Běrunice, Pod baráky 20 za odhadní cenu 2960,-Kč.
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

81/7/2011 žádost paní Petry Štěpánové o prominutí poplatku za odpady za paní Věru Černou
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
82/7/2011 žádost pan Václava Váchy o prominutí poplatku za odpady za rodinný dům čp. 29 ve
Velkých Výklekách
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

83/7/2011 zrekonstruování velké zasedací místnosti na Obecním úřadě
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

84/7/2011 vybudování autobusové zastávky v obci Běruničky
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
85/7/2011 žádost pan Zdeňka Jiraského o prominutí poplatku za odpady za dům čp. 37 ve Vlkově
nad Lesy
Výsledek hlasování: 0 pro
9 proti
1 zdržel

b e r e na vědomí:
- urgenci 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.
-projednání návrhu zadání změny č.12 Územního plánu města Městec Králové
- návrh na pořízení změny územního plánu v k.ú. Běruničky
-žádost hasičů Vlkova nad Lesy o vybudování dětského hřiště

V Běrunicích dne 20.4.2011

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

Ověřil: Ing. Zima Milan
Hochberger Oldřich

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

místostarosta obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

