Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 32
ze dne 18.12.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

11 členů zastupitelstva obce
2 občané

Program:

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočet obce na rok 2014
4) Rozpočtový výhled na rok 2015-2017
5) Úprava rozpočtového výhledu na rok 2014
6) Dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpad. hospodářství
7) Rozpočtové opatření č. 7
8) Různé
9) Diskuze
10) Usnesení
11) 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 Oldřicha Hochbergera a Marka Mašindu,
zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočet obce na rok 2014. Návrh rozpočtu pro rok 2014 byl
zveřejněn na veřejné přístupové úřední desce obce a obsah úřední desky Obec zveřejnila i
způsobem umožňující dálkový přístup (vyvěšeno 2. 12. 2013, sejmuto 18. 12. 2013). Proti
návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky P 10 100 500,-, V 10 100 500,-.
Návrh rozpočtu byl doplněn ve výdajích o částku 1 642 000,-, neboť obec měla částku
1 640 000,- rozpočtovanou již v roce 2013. Jedná se o bourání starých kravínů. Tato částka
bude proplacena až v roce 2014 z důvodu posunutí ukončení bouracích prací. O částku
2 000,- byl doplněn příspěvek na kulturu.
Rozpočet je navržen jako schodkový, je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby a
závazným ukazatelem jsou paragrafy. V průběhu roku 2014 bude rozpočet dle potřeb
upravován rozpočtovými opatřeními. Schodek rozpočtu bude pokryt z prostředků
uspořených z minulých let.
4) ZO projednalo a schválilo rozpočtový výhled na rok 2015 - 2017
5) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtového výhledu na rok 2010 - 2014 pro rok 2014
6) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství s firmou Nykos

7) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 7
8)V tomto bodě byly projednány tyto záležitosti:
-ZO schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a
tlaková kanalizace“ dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách upravené dle
požadavků SFŽP a zadávací dokumentaci uvedené VZ a souhlasí s vyhlášením výběrového
řízení na dodavatele stavby „Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a tlaková kanalizace.“
Zastupitelstvo obce Běrunice zároveň bere na vědomí, že předložené dokumenty mohou být
upraveny v návaznosti na dalších požadavcích SFŽP nebo na základě dotazů uchazečů.
-ZO projednalo a schválilo prodej stavebního pozemku č. par. 30/22 v k. ú. Vlkov nad Lesy
panu Jaroslavu Hrodkovi, bytem Mládeže 831, Městec Králové za 100,-Kč/m2 a pověřuje
starostku k podpisu smlouvy. Veškeré výdaje hradí kupující.
-ZO projednalo a schválilo odepsání nedobytné pohledávky ve výši 5 290,-Kč.
-ZO projednalo výzvu občanů k vyhlášení referenda na výstavbu tlakové kanalizace
Diskuze:
- starostka oznámila převod finančních prostředků z účtu u ČNB na spořicí účet u KB.
-starostka oznámila vypracování plánu inventur a ustanovila inventurní komisi.
-starostka oznámila uzavření OÚ v období od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014

V Běrunicích dne 18. 12. 2013

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

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

Ověřili: Oldřich Hochberger
Marek Mašinda

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 32 ze dne 18. 12. 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

374/32/2013 rozpočet obce na rok 2014 jako schodkový v závazných ukazatelích
(paragrafech) P 10 100 500,- V 11 742 500,- financování 1 642 000,Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
375/32/2013 rozpočtový výhled na rok 2015-2017
Výsledek hlasování:
11 pro

0 proti

0 zdržel

376/32/2013 úpravu rozpočtového výhledu na rok 2010 - 2014 pro rok 2014
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
377/32/2013 dodatek č. 1/2014 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
s firmou Nykos
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
378/32/2013 rozpočtové opatření č. 7
Výsledek hlasování:
11 pro

0 proti

0 zdržel

379/32/2013 odůvodnění účelnosti veřejné zakázky „Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a
tlaková kanalizace“ dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách upravené dle
požadavků SFŽP a zadávací dokumentaci uvedené VZ a souhlasí s vyhlášením výběrového
řízení na dodavatele stavby „Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a tlaková kanalizace.“
Zastupitelstvo obce Běrunice zároveň bere na vědomí, že předložené dokumenty mohou být
upraveny v návaznosti na dalších požadavcích SFŽP nebo na základě dotazů uchazečů
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
380/32/2013 prodej stavebního pozemku č. par. 30/22 v k. ú. Vlkov nad Lesy panu Jaroslavu
Hrodkovi, bytem Mládeže 831, Městec Králové za 100,-Kč/m2 a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy. Veškeré výdaje hradí kupující.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
381/32/2013 odepsání nedobytné pohledávky ve výši 5 290,-Kč.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- výzvu občanů k vyhlášení referenda na výstavbu tlakové kanalizace
- převod finančních prostředků z účtu u ČNB na spořicí účet u KB.
- plán inventur a ustanovení inventurní komise
- uzavření OÚ v období od 23. 12. 2013 do 3. 1. 2014

V Běrunicích dne 18. 12. 2013

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Oldřich Hochberger

Marek Mašinda

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………………

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………

