Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.4
ze dne 24.1.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

10 členů zastupitelstva obce

Omluven:

1 člen zastupitelstva obce
Ing. Marcel Doskočil

Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Ţádost o změnu katastrálních hranic
Věcné břemeno pan Voráček
Věcné břemeno SŢDC
Úprava odměňování členů ZO
Rozpočtové opatření č.7/2010
Ţádost o finanční příspěvek Svaz tělesně postiţených M.K.
Různé
Usnesení na závěr

1) Zasedání zastupitelstva obce zahájila a všechny přítomné přivítala starostka Iva
Schmidová. Konstatovala, ţe zasedání bylo včas a řádně svoláno a bude se řídit stanoveným
programem jednání. Protoţe bylo přítomno 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala paní Martinu Šťastnou a pana Miroslava
Vaníčka.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběţně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo změnu katastrálních hranic mezi obcí Běrunice a
Dlouhopolskem, kterou navrhla Obec Dlouhopolsko. Jedná se o tyto pozemky:
č.k.366/10,366/3,366/4,366/9, st. 108 – majitelem je pan Jaroslav Černý, Opočnice 69, dále
č.k.367/18,367/8, st.194 – majitelé jsou Jitka Znamínková a Jaroslav Znamínko,
Dlouhopolsko – Fialova 95, a č.k.441/1,441/5,st.219 – majitelem je Obec Dlouhopolsko.
4) ZO schválilo smlouvu o věcném břemeni pro pana Pavla Voráčka na pozemku č.par.
256/2 k.ú. Vlkov nad Lesy pro umístění energetického zařízení (přípojka vysokého napětí).
5) Zastupitelstvo obce projednalo smlouvy o zřízení věcného břemene se SŢDC ve věci
zřízení a provozování středotlakého plynovodu, a to v rámci stavby „Plošná plynofikace
Běrunic a místních částí Běruničky, Velké Výkleky a Slibovice. Jedná se o trať Chlumec nad
Cidlinou – Křinec, s kříţením protlakem v km 10.402,7.310 a 9.563 tratě. Toto bude
vyvěšeno po dobu 15ti dnů.
6) ZO projednalo a schválilo sníţení odměn všech zastupitelů obce. Dne 7.prosince vláda
schválila usnesení č. 891 návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 37/2003 Sb.,
kterým se sniţuje stávající výše odměn členům zastupitelstev územních samosprávních
celků, a to o 5% s účinností od 1.1.2011

7) ZO schválilo rozpočtové opatření č. 7/2010 – jedná se o závěrečnou úpravu rozpočtu.
8) ZO projednalo ţádost Svazu tělesně postiţených v Městci Králové o finanční příspěvek na
rok 2011 a schválilo příspěvek ve výši 2 000,-Kč.
9) V bodě různé byly projednány následující záležitosti
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Deblice – lesy s.r.o. na těţbu v obecním lese
Holička . ZO vybralo variantu B navýšenou na 120 000,-Kč. S timto navýšením firma
Deblice-lesy s.r.o. souhlasila.
-ZO projednalo ţádost Spolku občanů Vlkova nad Lesy o finanční příspěvek na dětskou
maškarní zábavu, a schválilo příspěvek ve výši 3 000,-Kč.
-ZO projednalo ţádost Občanského sdruţení občanů Běrunic o finanční příspěvek na
maškarní diskotéku s ţabkou a schválilo příspěvek ve výši 5 000,-Kč.
-ZO projednalo dopis zaslaný Městem Městec Králové, které ţádá o projednání příspěvku ve
výši 20,- Kč na občana obce pro Policii ČR. Zastupitelé pověřili starostku k dalšímu jednání.
-ZO projednalo a schválilo ţádosti o prominutí poplatku za odpady na rok 2011
- Josef Podlaha ,Běrunice 7 – za dům č.p. 24 v Běrunicích
- Jaroslav Hatle, Vlkov nad Lesy 15 – za paní Blanku Hatlovou
- Jaroslav Ondrejka, Slibovice 31 – za paní Marii Ondrejkovou
- ZO projednalo a odsouhlasilo dohody o provedení práce na rok 2011 pro obsluhu svozných
dvorů, knihovnici a kronikáře.
-ZO odsouhlasilo prodlouţení dohody o provedení práce s panem Josefem Kubánkem,bytem
Velké Výkleky, na dobu do 28.2.2011.
-Starostka seznámila ZO s dopisem z Krajského úřadu Středočeského kraje, odboru
ţivotního prostředí a zemědělství ve věci zamítnutí ţádosti o finanční příspěvek na „výchovu
leních porostů do 40 let skutečného věku porostu“.
-Starostka seznámila ZO s dopisem od SŢDC, kde ruší nabídku odkupu budovy zastávky
Běrunice. Odkup dle nové strategie SŢDC s.o. není moţný s ohledem na realizaci „ţivé
dopravní cesty“.
-Starostka seznámila ZO s dopisem od Správy a údrţby silnic Kutná Hora, kde sdělují o
sloučení příspěvkových organizací.
-ZO pověřili starostku rozesláním dopisů majitelům místní komunikace v Běruničkách č.par.
27/4 s nabídkou odkupu těchto pozemků do vlastnictví obce.Dále rozesláním dopisu
s nabídkou odkupu pozemků pro výstavbu rodinných domků v lokalitě Pod Baráky v
Běrunicích
-ZO schválilo podání ţádosti o dotaci k ministerstvu pro místní rozvoj na výstavbu
tenisového kurtu a dětského hřiště.

V Běrunicích 24.1.2011
……………………………..
Iva Schmidová
starostka
Ověřil: Ing. Martina Šťastná
Bc. Miroslav Vaníček

………………………………….
Ing.Milan Zima
místostarosta
člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

................................
................................

Usnesen í
ze zasedání zastupitelstva obce B ě r u n i c e
č.4 ze dne 24.1.2011

-----------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

s ch v a l u j e :

38/4/2011

změnu katastrálních hranic mezi obcí Běrunice a Dlouhopolskem
Výsledek hlasování: 10pro
0 proti
0 zdrţel

39/4/2011

smlouvu o věcném břemeni pro pana Pavla Voráčka – umístění energetického
zařízení
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel

40/4/2011 sníţení odměn všech zastupitelů obce o 5% s účinností od 1.1.2011
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel
41/4/2011 rozpočtové opatření č.7/2010- závěrečná úprava rozpočtu
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel
42/4/2011 finanční příspěvek Svazu tělesně postiţených v Městci Králové na rok 2011
ve výši 2 000,-Kč
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel
43/4/2011 nabídku firmy Deblice-lesy s.r.o. na těţbu v obecním lese Holička. Byla vybrána
varianta B – jednorázová úplata ve výši 120 000,-Kč.
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel
44/4/2011

finanční příspěvek Spolku občanů Vlkova nad Lesy na dětskou maškarní
zábavu ve výši 3 000,-Kč.
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel

45/4/2011

finanční příspěvek Občanskému sdruţení občanů Běrunic na maškarní

diskotéku s ţabkou ve výši 5 000,-Kč
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti

0 zdrţel

46/4/2011 ţádosti o prominutí poplatku za odpady v roce 2011
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel
47/4/2011 dohody o provedení práce na rok 2011 pro obsluhu svozných dvorů, knihovnici a
kronikáře
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdrţel
48/4/2011

prodlouţení dohody o provedení práce s panem Josefem Kubánkem, bytem
Velké Výkleky, na dobu do 28.2.2011.
Výsledek hlasování: 10pro
0 proti
0 zdrţel

49/4/2011 podání ţádosti o dotaci k ministerstvu pro místní rozvoj na výstavbu tenisového
kurtu a dětského hřiště
Výsledek hlasování: 10pro
0 proti
0 zdrţel

b e r e na vědomí:
-smlouvy o zřízení věcného břemene se SŢDC na vedení plynovodu
-dopis zaslaný Městem Městec Králové – příspěvek pro Policii ČR
-zamítnutí ţádosti o finanční příspěvek na výchovu lesních porostů
-SŢDC ruší nabídku odkupu budovy zastávky Běrunice
-sloučení příspěvkových organizací Správy a údrţby sinic Kutná Hora
-rozeslání dopisů majitelům místní komunikace v Běruničkách s nabídkou odkupu
V Běrunicích 24.1.2011
……………………………..
Iva Schmidová
starostka
Ověřil: Ing. Martina Šťastná
Bc. Miroslav Vaníček

………………………………….
Ing.Milan Zima
místostarosta
člen zastupitelstva obce

................................

člen zastupitelstva obce

................................

