Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.12
ze dne 21.11.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Prodej obecního pozemku
4) Rozpočtové opatření č. 6/2011
5) Směrnice o inventarizaci a odpisování majetku
6) Příprava inventarizace majetku obce
7) Příprava rozpočtu na rok 2012
8) Převod majetku
9) MŠ navýšení rozpočtu
10) MŠ povolení výjimky
11) ZŠ souhlas s převodem fin. prostředků
12) Mandátní smlouva na dopravní obslužnost
13) Dodatek č.1 EKO-KOM
14) Záměr obce – pronájem neb.prostor
15) Výběrové řízení na pronájem 2.parta MŠ a kadeřnictví
16) Žádost o pronájem bytu
17) Různé
18) Usnesení a 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 Bc. Miroslava Vaníčka.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3)ZO projednalo a schválilo prodej části obecních pozemků v k.ú. Slibovice č. par. 126/4 o
výměře 22m2 a č.par. 126/5 o výměře 31m2 panu Zdenku Mikšovskému, bytem Klaretova
732, Chlumec nad Cidlinou. Kupní cena je stanovena na 1860,-. Dále kupující uhradí odhad
400,- a další náklady s tím spojené.
4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2011
5) ZO projednalo a schválilo směrnici č. 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků a směrnici
č.2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku
6) Starostka ustanovila za účelem inventarizace majetku obce inventarizační komisi v tomto
složení: předseda – ing. Šťastná Martina
členové - ing. Vanžurová Anna, Hochberger Oldřich, Franclová Dagmar a
Mgr. Kubánková Marta

7) ZO projednalo návrh rozpočtu na rok 2012, který bude vyvěšen na úřední desce po dobu
15ti dnů a poté bude schválen.
8) ZO projednalo a schválilo převod majetku dle doporučení MF v rámci účtování majetku
z 022 do 028 a vyřazení nehmotného majetku z důvodu nevýznamnosti, opotřebovanosti a
nefunkčnosti – informace podala účetní na základě změny metody v účetnictví týkající se
odpisování majetku a metodického doporučení ministerstva financí
9) ZO projednalo a schválilo žádost MŠ a ZŠ Běrunice o navýšení rozpočtu na rok 2011 - MŠ

85 000,- Kč a ZŠ 58 358,- Kč.
10) ZO projednalo a schválilo žádost Mateřské školy Běrunice o povolení výjimky z 24 dětí na
25 dětí na školní rok 2011/2012.
11) ZO projednalo a schválilo odvod finančních prostředků z investičního fondu PO Mateřské školy a Základní školy v Běrunicích na účet obce.
12) ZO projednalo a schválilo Mandátní smlouvu na dopravní obslužnosti od 1.1.2012 s
Městem Městec Králové.
13) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a
recyklace odpadů z obalů s firmou EKO-KOM a.s. z důvodu změny svozové firmy.
14) ZO projednalo a schválilo záměr obce – pronájem nebytových prostor 2.patra MŠ
v Běrunicích a provozovny kadeřnictví v budově OÚ v čp.176 v Běrunicích
15) ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
2. patra MŠ v Běrunicích a provozovny kadeřnictví v budově OÚ v čp.176 v Běrunicích
16) ZO projednalo a schválilo žádost paní Mgr. Marty Kubánkové o pronájem bytu v budově
ZŠ Běrunice.
17) V bodě různé byly projednány následující záležitosti:
-ZO projednalo žádost Římskokatolické farnosti Městec Králové o příspěvek na opravu
kostela Narození Panny Marie v Běrunicích pro rok 2012. ZO požaduje podrobnější
informace o záměru opravy.
-ZO projednalo a schválilo žádost Spolku občanů Vlkova nad Lesy o příspěvek na Mikulášskou
nadílku pro děti, pořádanou dne 3.12.2011 ve výši 4 000,-ZO projednalo a schválilo žádost pana Vladimíra Svíčky o prominutí poplatku za odpad za
rok 2011 pro dům ve Velkých Výklekách č.p. 35 z důvodu neobyvatelnosti domu.
-ZO projednalo a schválilo podání žádostí o dotace ze SZIF nákup traktoru s příslušenstvím
z SFROM bezdrátový rozhlas a oprava asfaltové plochy na hřišti

- ZO projednalo výpověď z p.Drobné z Městce Králové z nájmu nebytových prostor
provozovny kadeřnictví k 30.11.2011
- ZO projednalo a schválilo studii bezdrátového rozhlasu pro obce Vlkov nad Lesy a Slibovice
-ZO projednalo žádost Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí a rozhodlo, zatím do
tohoto fondu nepřispívat.
-ZO projednalo žádost TJ Sokol Běrunice o příspěvek na rok 2012
-Starostka informovala ZO o zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Městce Králové
-Starostka seznámila ZO se špatným stavem lípy u kostela v Běrunicích
-ZO projednalo možné odstoupení od smlouvy s firmou ERV Jaroměř a usneslo se zatím tuto
smlouvu nevypovídat.
-Na návrh ing. Vanžurové ZO projednalo vybírání neinvestičních nákladů od obce Kněžičky
pro rok 2012 ve výši 8 000,- na jednoho žáka, který navštěvuje naší školu. Starostka projedná
tuto záležitost se starostou obce Kněžičky.
-ZO projednalo těžbu dříví v lese Holička.
-Starostka seznámila ZO se záměrem pana Voráčka vybudovat studnu na p.č. 16 v k.ú. Vlkov
nad Lesy
-Starostka seznámila ZO s dopisem od Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje,
územním odborem Nymburk, kde jsme žádali o povolení umístění retardérů u školy
v Běrunicích. Dle doporučení tohoto odboru se obrátíme s žádostí o posouzení na správce
této komunikace. Zrcadlo v zatáčce u Šantrůčkových musí být provedeno dle TP 119 –
Odrazová zrcadla, umístění musí respektovat ČSN 73 6110.
- ZO neschválilo prodej částí obecních pozemků č.par.20/7 a 30/1 v kú.Vlkov nad Lesy
p.Šulckovi, Běrunice 167.
V Běrunicích dne 21.11.2011
……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil:

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

Marek Mašinda

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Bc. Miroslav Vaníček

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 12 ze dne 21.11.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

127/12/2011 prodej části obecních pozemků v k.ú. Slibovice č. par. 126/4 o výměře 22m2 a
č.par. 126/5 o výměře 31m2 panu Zdenku Mikšovskému, bytem Klaretova 732, Chlumec nad
Cidlinou. Kupní cena je stanovena na 1860,-. Dále kupující uhradí odhad 400,- a další náklady
s tím spojené.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

128/12/2011 rozpočtové opatření č. 6/2011
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

129/12/2011 směrnici č 1/2011 o inventarizaci majetku a závazků
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

130/12/2011 směrnici č.2/2011 o odpisování dlouhodobého majetku
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

131/12/2011 převod majetku dle doporučení MF v rámci účtování majetku z 022 do 028 a
vyřazení nehmotného majetku z důvodu nevýznamnosti, opotřebovanosti a nefunkčnosti
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

132/12/2011 navýšení rozpočtu na rok 2011 pro MŠ Běrunice a ZŠ Běrunice
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

133/12/2011 povolení výjimky z 24 dětí na 25 dětí na školní rok 2011/2012 pro MŠ Běrunice
Výsledek hlasování:11 pro
0 proti
0 zdržel
134/12/2011 odvod finančních prostředků z investičního fondu PO - Mateřské školy a
Základní školy v Běrunicích na účet obce.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

135/12/2011 mandátní smlouvu na zajištění dopravní obslužnosti na rok 2012 s Městec
Městec Králové
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

136/12/2011 dodatek č. 1 ke smlouvě o zajištění zpětného odběru a recyklace odpadů z obalů
s firmou EKO-KOM a.s.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

137/12/2011 záměr obce – pronájem 2.patra MŠ Běrunice a pronájem provozovny kadeřnictví
v Běrunicích
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

138/12/2011 vypsání výběrového řízení na pronájem 2. patra MŠ v Běrunicích a provozovny
kadeřnictví v Běrunicích
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

139/12/2011 pronájem bytu v budově ZŠ v Běrunicích paní Mgr. Martě Kubánkové
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
140/12/2011 příspěvek pro Spolek občanů Vlkova nad Lesy na Mikulášskou nadílku pro děti
ve výši 4 000,Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
141/12/2011 prominutí poplatku za odpad na rok 2011 p.Svíčkovi na dům čp.35 ve Velkých
Výklekách
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel

142/12/2011 podání žádostí o dotace na nákup traktoru s příslušenstvím ze SZIF, na
bezdrátový rozhlas a opravu asfaltové plochy na hřišti z SFROM i spolufinancování akcí
z rozpočtu obce
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
143/12/2011 studii bezdrátového rozhlasu pro obce Vlkov nad Lesy a Slibovice
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
144/12/2011 neodstupovat od smlouvy s ERV Jaroměř
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

neschvaluje:
144/12/2011 příspěvek do Fondu cestovního ruchu Turistické oblasti Polabí
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

145/11/2011 prodej částí obecních pozemků v kú.Vlkov nad Lesy p.Šulckovi, bytem Běrunice
167

Výsledek hlasování: 9 pro

2 proti

0 zdržel

b e r e na vědomí:

- návrh rozpočtu na rok 2012
- žádost Římskokatolické farnosti Městec Králové o příspěvek na opravu kostela Narození
Panny Marie v Běrunicích
-žádost TJ Sokola Běrunice o příspěvek na rok 2012
-zahájení řízení o změně č. 1 územního plánu Městce Králové
-špatný stav lípy u kostela v Běrunicích
-vybírání neinvestičních nákladů od obce Kněžičky
- těžbu dřeva v Holičce
-vybudování studny panem Voráčkem na p.č. 16 v k.ú. Vlkov nad Lesy
-dopis od Krajského ředitelství Policie Středočeského kraje, územním odborem Nymburk o umístění
retardérů u školy v Běrunicích.
V Běrunicích dne 21.11.2011

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

Ověřil:

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

Marek Mašinda

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Bc..Miroslav Vaníček

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

