Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.13
ze dne 19.12.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:
Omluvena:
Program :

10 členů zastupitelstva obce
ing. Anna Vanžurová
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočet na rok 2012
4) Rozpočtové opatření č.7/2011
5) Úprava rozpočtového výhledu 2010-2014 pro rok 2012
6) Pověření na konečnou úpravu rozpočtu k 31.12.2011
7) Směrnice č. 3/2011 – odpisový plán
8) Zařazení neevidovaného majetku
9) Smlouva s obcí Kněžičky
10) Dodatek č. 1/2012 s firmou NYKOS
11) Výběrové řízení na zpracovatele změny v územním plánu obce
12) Záměr obce – pronájem neb. prostor
13) Výběrové řízení pronájem nebytových prostor
14) Těžba dřeva – Holička
15) Směna pozemků
16) Dohoda o úhradě neinvestičních nákladů
17) Vyhodnocení výběrových řízení na pronájem neb. prostor
18) Různé
19) Usnesení
20) 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 Oldřicha Hochbergera.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3)ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný. Příjmy 9 007 300,- Kč,
výdaje 9 007 300,- Kč.
4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7/2011
5) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtového výhledu 2010 - 2014 pro rok 2012
6) ZO projednalo a schválilo konečnou úpravu rozpočtu k 31.12.2011. Zpracováním pověřilo
účetní paní Janu Mašindovou. Tento dodatek bude mít č. 8/2011 a schválen bude v lednu
2012.
7) ZO projednalo a schválilo směrnici č. 3/2011 – Odpisový plán

8) ZO projednalo a schválilo zařadit neevidovaný majetek do majetku obce. Jedná se o
oplocení hřbitova v Běrunicích a pomník Krista v Běruničkách.
9) ZO projednalo a schválilo smlouvu s obcí Kněžičky za účelem výstavby vodovodního řadu

pro obec Kněžičky. Jedná se o pozemky ve vlastnictví obce Běrunice č.par. 476 a 518 v k.ú.
Běrunice.Tímto dává vlastník pozemku stavebníkovi právo stavby na jeho pozemku.
10) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1/2012 s firmou NYKOS, který se doplňuje a mění
takto: prodlužuje se plnění smlouvy pro rok 2012 beze změny ceny.
11) ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na zpracovatele změny v územním
plánu obce Běrunice. Byli vybráni tři kandidáti, které kontaktujeme.
12) ZO projednalo s schválilo záměr obce –pronájem nebytových prostor v budově obecního
úřadu v Běrunicích
13) ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
v budově obecního úřadu v Běrunicích.
14) ZO projednalo nabídky na těžbu dřeva v Holičce. Zájem měli Lesy Deblice s.r.o. nabízejí
75 000,- za komplexní práci včetně potěžebních úprav a tržby od samovýrobců. Celou platbu
nabízejí zaplatit předem. Druhou nabídku učinil Kopřiva Vladimír z Velkých Výklek, který
nabízí 85 000,-. 45 000,- by zaplatil před těžbou, zbytek po těžbě. Třetí nabídka je od Fiferny
Aleše, který nabízí 76 000,-. ZO vybralo nabídku firmy Lesy Deblice s.r.o.
15) ZO projednalo a a schválilo směnu pozemků. Pan Šebek Luboš, bytem Městec Králové
nabízí pozemky v k.ú. Velké Výkleky 286/1 o výměře 9307m2 a k.ú. Běruničky 79/14 o
výměře 1657m2, celkem 10964m2, hodnota těchto pozemků činí 145 600,-Kč. ,za pozemky
v majetku obce k.ú. Běruničky 55/21 o výměře 2174m2, 55/3 o výměře 3242m2 a 55/29 o
výměře 67m2, celkem 5483m, hodnota těchto pozemků činí 91 200,-Kč.. Rozdíl ceny
pozemků nepožaduje pan Šebek doplatit. Pan Šebek uhradí ostatní náklady s tím spojené.
16) ZO projednalo a schválilo dohodu o úhradě neinvestičních nákladů připadajících na dítě,
uzavřené mezi obcí Běrunice a obcí Kněžičky za děti, které mají trvalý pobyt ve výše uvedené
obci a které plní povinnou školní docházku v Základní škole Běrunice. Výše poplatku činí
8 000,-Kč na jednoho žáka na rok.
17) ZO vyhodnotilo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově OÚ –
provozovna kadeřnictví. Přihlásila se jedna uchazečka – paní Radka Midlochová. ZO souhlasí
s nabídkou.
Na výběrové řízení na pronájem 2. patra budovy MŠ se nepřihlásil žádný uchazeč.
18) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:

-ZO projednalo žádost Římskokatolické farnosti Městec Králové o příspěvek na opravu
kostela Narození Panny Marie v Běrunicích pro rok 2012. Po doložení podrobnějších
informací došlo ZO k závěru, že je potřeba řešit nejprve odkopání zdi okolo kostela, aby se
odstranilo vlhnutí, a potom teprve opravovat omítku.
-ZO projednalo a schválilo žádost pana Lehkého Vlastimila o vyasfaltování příjezdové cesty
k rodinnému domu v ulici Spojovací 202, Běrunice
-ZO projednalo a schválilo žádost firmy AKTIV 95 OPAVA s.r.o. se sídlem Slezská 110/24, 747
05 Opava o udělení souhlasu s užitím znaku naší obce pro vytvoření sběratelské kolekce
s vyobrazením znaků měst a obcí na předmětech BUTTON.
-ZO projednalo nabídku firmy Mopos Communications, a.s. o vypracování studie pro veřejný
bezdrátový rozhlas, tuto nabídku ZO zamítlo
- ZO projednalo opravu zdí v provozovně kadeřnictví. Opravu těchto zdí, která bude stát
15 000,-Kč odsouhlasilo
- ZO projednalo výpověď paní Midlochové Radky z Velkých Výklek z nájmu nebytových
prostor provozovny v budově obecního úřadu v Běrunicích ke dni 9.12.1011.
-ZO projednalo a schválilo výši nájmu bytu ve škole paní Mgr. Martě Kubánkové ve výši
3 500,- měsíčně.
- ZO projednalo a schválilo výměnu záchodové mísy, umyvadla a vodovodních baterií ve
školním bytě. Dále odsouhlasilo nákup nové kuchyňské linky v hodnotě do 15 000,-Kč.
diskuze:
- před podpisem zápisu č. 12/2011 ze den 21.11.2011 upozornil pan Vaníček na chybějící
zápis o neschválení prodeje části pozemku panu Šulckovi. Tento zápis po upozornění
starostka do zápisu dopsala.
V Běrunicích dne 19.12.2011
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová
starostka

Ověřil:

Ing. Milan Zima
místostarosta

Dagmar Franclová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 13 ze dne 19.12.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

146/13/2011 rozpočet na rok 2012 jako vyrovnaný. P = V 9 007 300,- Kč
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

147/13/2011 rozpočtové opatření č.7/2011
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

148/13/2011 úpravu rozpočtového výhledu 2010-2014 pro rok 2012
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

149/13/2011 konečnou úpravu rozpočtu k 31.12.2011. Zpracováním pověřilo paní Janu
Mašindovou.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

150/13/2011 směrnici č. 3/2011 – Odpisový plán
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

151/13/2011 zařazení neevidovaného majetku do majetku obce – oplocení hřbitova a
pomník Krista
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

152/13/2011 smlouvu s obcí Kněžičky za účelem výstavby vodovodního řadu pro obec
Kněžičky
Výsledek hlasování:10 pro
0 proti
0 zdržel
153/13/2011 dodatek č. 1/2012 s firmou NYKOS a.s. ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

154/13/2011 vypsání výběrového řízení na zpracovatele změny v územním plánu obce
Běrunice
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

155/13/2011 záměr obce – vypsání výběrového řízení na pronájem neb. prostor v budově obecního
úřadu v Běrunicích
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

156/13/2011 vypsání výběrového řízení na pronájem nebytových prostor v budově obecního úřadu
v Běrunicích
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

157/13/2011 těžbu v Holičce firmou Lesy Deblice s.r.o.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
1 zdržel

158/13/2011 směnu pozemků č.par. 286/1v k.ú. Velké Výkleky a 79/14 v k.ú. Běruničky ve
vlastnictví pana Šebka Luboše za pozemky č.par. 55/21 ,55/3, a 55/29 v k.ú. Běruničky ve
vlastnictví obce.
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

1 zdržel

159/13/2011 dohodu o úhradě neinvestičních nákladů za děti navštěvující naši školu ve výši
8 000,- na jednoho žáka
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
160/13/2011 žádost pana Lehkého Vlastimila o vyasfaltování příjezdové cesty
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
161/13/2011 žádost firmy AKTIV 95 OPAVA s.r.o. o udělení souhlasu s užitím znaku naší obce
pro vytvoření sběratelské kolekce
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

162/13/2011 opravu zdí v provozovně kadeřnictví v částce 15 000,-Kč
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
163/13/2011 výši nájmu v bytě v ZŠ ve výši 3 500,-Kč měsíčně
Výsledek hlasování: 8 pro
1 proti
1 zdržel
164/13/2011 opravy v bytě v ZŠ v Běrunicích
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti

1 zdržel

165/1/2011 pronájem nebytových prostor – kadeřnictví paní Radce Midlochové, Velké
Výkleky 93, 289 08. Nájemné činí 1 000,- měsíčně.
Výsledek hlasování: 10pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
166/13/2011 nabídku firmy Mopos Communications, a.s. o vypracování studie pro veřejný
bezdrátový rozhlas
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

b e r e na vědomí:

- žádost Římskokatolické farnosti Městec Králové o příspěvek na opravu kostela Narození
Panny Marie v Běrunicích, podrobnější informace o záměru stavby
-výpověď z nájmu nebytových prostor provozovny v budově obecního úřadu v Běrunicích
- doplnění zápisu o neschválení prodeje části pozemku panu Šulckovi

V Běrunicích dne 19.12.2011

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

Ověřil:

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

Dagmar Franclová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

