Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.8
ze dne 27.5.2011 od 19.00 hodin v hostinci U Černých ve Vlkově nad Lesy

Přítomno:

10 členů zastupitelstva obce
25 občanů

Omluveno:

Kubovčík Martin - nemoc

Program :

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Projednání a schválení závěrečného účtu obce za rok 2010
4) Rozpočtové opatření č.3/2011
5) Delegování zástupce obce k účasti na valné hromadě VaK Nymburk,a.s.
6) Návrh na pořízení změny územního plánu obce
7) Různé
8) 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 Dagmar Franclovou a Mgr. Martu
Kubánkovou
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradami, byly zjištěny
chyby a nedostatky, které nemají závažnost nedostatků uvedených pod písmenem c)
zák.č.420/2004 S., § 10 odst.3 písm. b) –nebyl zjištěn skutečný stav účtu 031 – pozemky
( pozemky PK uvedené na výpisu z KN obec nevede ve své evidenci). Pozemky byly
k 30.4.2011 zapsány do majetku obce.
4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č.3/2011 – úprava rozpočtu v par.3330 (
příspěvek na opravu kostela ve Vlkově n.Lesy) a 6402 (NN na žáky z jiných škol za rok 2010)
5) ZO projednalo a schválilo delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK
Nymburk a.s., která se koná dne 3.června 2011 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul.
Palackého v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byl zvolen ing. Marcel Doskočil.
6) ZO projednalo návrh firmy VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka, s.r.o. na pořízení změny
v územním plánu obce Běrunice. ZO požaduje doložení podrobnějších informací o
plánovaném záměru.
V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost TJ SOKOL Běrunice o přípěvek na dětský cyklistický výlet ve

výši 4 000,-Kč , který se koná ve dnech 17.- 19. června 2011.
-ZO projednalo a schválilo žádost o finanční příspěvek na uspořádání dětského dne pro SDH
Velké Výkleky ve výši 2 000,-Kč.
-ZO projednalo a předběžně schválilo žádost pana Lubomíra Líbala, bytem Městecká 6,
Běruničky o odkoupení pozemku par. č. 55/11 v k.ú. Běruničky. Záměr prodat obecní
pozemek obec vyvěsí na úřední desku obce.
-ZO projednalo žádost ing. Miroslava Bialeka o odprodej části pozemku parc. č. 14/1 v k.ú.
Vlkov nad Lesy. S panem Bialekem bude jednáno o výši výměry.
-ZO projednalo a schválilo výpověď vedení mzdové agendy k 31.12.2011 soukromé firmě
paní Hluché. Obec si bude mzdy zpracovávat sama.
-ZO projednalo a schválilo vybudování dětského hřiště ve Vlkově nad Lesy. Pouze se upřesní
místo, kde bude toto hřiště vybudované.

V Běrunicích dne 27.5.2011

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

Ověřil: Dagmar Franclová
Mgr. Marta Kubánková

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

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 8 ze dne 27.5.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

86/8/2011 závěrečný účet obce za rok 2010 s výhradami
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

87/8/2011 rozpočtové opatření č.3/2011
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

88/8/2011 ing.Marcela Doskočila k zastupování obce Běrunice na valné hromadě VaK
Nymburk a.s. dne 3.6.2011
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
89/8/2011 přípěvek na dětský cyklistický výlet pro TJ SOKOL Běrunice ve výši 4 000,-Kč
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

90/8/2011 příspěvek na uspořádání dětského dne pro SDH Velké Výkleky ve výši 2 000,-Kč.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

91/8/2011 předběžný prodej pozemku par. č. 55/11 v k.ú. Běruničky
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

92/8/2011 výpověď vedení mzdové agendy
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

93/8/2011 vybudování dětského hřiště ve Vlkově nad Lesy
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

b e r e na vědomí:
- návrh firmy VVISS Ostrava, s.r.o. a Sady Sobotka, s.r.o. na pořízení změny v územním plánu obce
Běrunice
-žádost ing. Bialeka o odprodej části pozemku par. č. 14/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy

V Běrunicích dne 27.5.2011

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová
starostka

Ověřil: Dagmar Franclová
Mgr. Marta Kubánková

Ing. Milan Zima
místostarosta

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

