Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 36
ze dne 5.5.2014 ve volební buňce ve Slibovicích

Přítomno:

P r o g r a m:

11 členů zastupitelstva obce

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Závěrečný účet obce za rok 2013
4) Účetní závěrka obce za rok 2013
5) Účetní závěrka PO – MŠ, ZŠ a ŠJ Běrunice za rok 2013
6) Rozpočtové opatření č. 2/2014
7) Různé
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 11 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala Marka Mašindu a Oldřicha Hochbergera,
zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2013, který byl dle
zákona o obcích zveřejněn od 2. 4. 2014 do 21. 4. 2014 na veřejné přístupné úřední desce
obce a obsah úřední desky obec zveřejnila i způsobem umožňující dálkový přístup.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2013 je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2013, kterou provedl Odbor finanční kontroly Středočeského kraje, při které nebyly
zjištěny chyby a nedostatky, dále finanční vypořádání dotací a návratných finančních
výpomocí poskytnutých obcím a veškeré účetní výkazy sestavené k datu 31. 12. 2013
Další součástí závěrečného účtu obce je hospodaření PO - MŠ, ZŠ a ŠJ Běrunice včetně
účetních výkazů k datu 31. 12. 2013.
4) ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2013, kterou upravuje
od 1. 8. 2013 vyhláška č. 220/2013 Sb. Účetní závěrka je sestavena k rozvahovému dni k 31.
12. 2013 a podklady pro schválení účetní závěrky tvoří účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a
ztráty, Příloha, inventarizační zpráva, zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření a zpráva o
výsledku finanční kontroly.
Zastupitelstvu obce byly výše uvedené dokumenty předloženy ke schválení, zároveň byl
předložen i výsledek hospodaření obce ve schvalovacím období 2013.
5) ZO projednalo a schválilo žádosti MŠ, ZŠ a ŠJ Běrunice o schválení účetní závěrky za rok
2013 a o rozdělení hospodářského výsledku, který byl u všech PO za rok 2013 nulový.
Současně byly předloženy účetní výkazy Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha, sestavené k
31. 12. 2013, inventarizační zpráva a zprávy z provedených kontrol hospodaření PO.

6) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2014
7) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z
obalů s firmou EKO-KOM, a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a pověřuje starostku k
podpisu smlouvy.
- ZO projednalo a schválilo delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK
Nymburk, a.s., která se koná dne 29. 5. 2014 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého
v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byl zvolen Ing. Marcel Doskočil.
- ZO projednalo a schválilo žádost manželů Šantrůčkových o koupi pozemku č. par. 467/24 v
k. ú. Běrunice o výměře 430m2 za cenu 100,-/m2 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Kupující uhradí veškeré výdaje.
-ZO projednalo a předběžně schválilo prodej pozemků 471/1 a 407/1 v k. ú. Běrunice. Prodej
bude vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obce.
- ZO projednalo žádost pana Jana Hollera, bytem Vrška 123, Běrunice o příspěvek na
zhotovení vjezdu k nemovitosti. ZO požaduje sdělit cenu.
- ZO projednalo a schválilo vybudování zpevněné cesty ve Vlkově nad Lesy z recyklátu.
-ZO schválilo zateplení stropu ve volební buňce ve Slibovicích a mříže na okna a dveře.
-ZO projednalo a schválilo opravu stěny skladu ve dvoře u Obecního domu.
Diskuze:
- Ing. Vanžurová přednesla zprávu kontrolního výboru, zpráva je přiložena
- starostka informovala o odvolání se firmy Outulný
- Ing. Šťastná sdělila finanční podíl obce na čerpání dotací na zateplení ZŠ Běrunice
- starostka zjistí, zda by bylo možné omezit vjezd vícetonážních aut do obce Slibovice
- starostka osloví majitele hřbitova ve Vlkově nad Lesy s nabídkou pronájmu hřbitova obci
Běrunice
V Běrunicích dne 5. 5. 2014

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

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

Ověřili: Marek Mašinda
Oldřich Hochberger

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 36 ze dne 5. 5. 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

406/36/2014 závěrečný účet obce sestavený k 31. 12. 2013 a vyslovuje souhlas s
celoročním hospodařením obce bez výhrady.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
407/36/2014 účetní závěrku obce sestavenou k 31. 12. 2013.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

408/36/2014 účetní závěrku příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ k 31. 12. 2013
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
409/36/2014 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací MŠ, ZŠ a ŠJ za rok
2013.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
410/36/2014 rozpočtové opatření č. 2/2014
Výsledek hlasování:
11 pro

0 proti

0 zdržel

411/36/2014 uzavření smlouvy o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů s
firmou EKO-KOM a.s., se sídlem Na Pankráci 1685/17, Praha 4 a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
412/36/2014 delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK Nymburk, a.s.,
která se koná dne 29. 5. 2014 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého v
Poděbradech. Delegovaným zástupcem byl zvolen Ing. Marcel Doskočil.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
413/36/2014 prodej pozemku č. par. 467/24 v k. ú. Běrunice
o výměře 430m2 za cenu 100,-/m2 a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Kupující uhradí
veškeré výdaje.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
414/36/2014 předběžný prodej pozemků 471/1 a 407/1 v k. ú. Běrunice. Prodej bude
vyvěšen po dobu 15 dnů na úřední desce obce.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

415/36/2014 vybudování zpevněné cesty ve Vlkově nad Lesy z recyklátu.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
416/36/2014 zateplení stropu ve volební buňce ve Slibovicích a mříže na okna a dveře.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
417/36/2014 opravu stěny skladu ve dvoře u Obecního domu.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- žádost pana Jana Hollera
- zprávu kontrolního výboru
- informaci o odvolání se firmy Outulný
- informaci o finančním podílu obce na čerpání dotací na zateplení ZŠ Běrunice
- zjištění omezení vjezdu vícetonážních aut do obce Slibovice
- možnost pronájmu hřbitova ve Vlkově nad Lesy obci Běrunice

V Běrunicích dne 5. 5. 2014

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Marek Mašinda
Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………………

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………

