Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.11
ze dne 10.10..2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:
Omluven:

Program :

10 členů zastupitelstva obce
1 člen zastupitelstva obce

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) OZV č.1/2011 o pořádání kulturních podniků,zábav a diskoték
4) Bezúplatný převod pozemků od KÚSK
5) Změna územního plánu obce
6) Nařízení obce č.1/2011
7) Rozpočtové opatření č. 5/2011
8) Mandátní smlouva o dopravní obslužnosti
9) Školní jídelna – navýšení rozpočtu
10) Různé
11) 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 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala Ing. Martinu Šťastnou a Ing. Annu
Vanžurovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3)ZO projednalo a schválilo obecně závaznou vyhlášku o stanovení podmínek pro pořádání,
průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a kulturních podniků, včetně
tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu nezbytném k zajištění
veřejného pořádku a nočního klidu.
4) ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků v k.ú.
Běrunice a Velké Výkleky od Středočeského kraje, seznam je přílohou tohoto zápisu
5) ZO projednalo a schválilo pořízení změny č.1 územního plánu obce Běrunice a žádá
Městský úřad Poděbrady, úřad územního plánování, o pořízení změny č.1 územního plánu
obce Běrunice . Určený zastupitel obce pro spolupráci při pořizování změny uvedeného
územního plánu je Iva Schmidová.
6)ZO projednalo a schválilo nařízení obce Běrunice č. 1/2011, kterým se stanovuje cena nájmů míst
na veřejném pohřebišti v areálu hřbitova v Běrunicích a Vlkově nad Lesy a úhrady za služby spojené
s tímto pronájmem veřejného pohřebiště. Hrobové a urnové místo je stanoveno na 5,- za m2 za rok a
služby 20,-Kč za m2 za rok.

7) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2011 ze den 7.9.2011
8) ZO projednalo převod agendy dopravní obslužnosti od 1.1.2012 na Město Městec Králové.
ZO požaduje garanci zachování dopravních autobusových linek .
9) ZO projednalo a schválilo žádost Školní jídelny Běrunice o navýšení rozpočtu o částku
35 000,- na opravy.

10) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo žádost Českého svazu včelařů o.s., základní organizace Městec Králové a
schválilo příspěvek na rok 2012 ve výši 1 000,-Kč.
-ZO projednalo žádost pana Pozlovského Josefa o posouzení stavu ořechu na obecním
pozemku před č.p. 25 v Běrunicích a jeho případné odstranění z důvodu špatného
zdravotního stavu.
-ZO projednalo a schválilo žádost Občanského sdružení občanů Běrunic o bezplatný
pronájem Obecního domu a příspěvek ve výši 5 000,-Kč na Mikulášskou diskotéku, kterou
pořádají dne 3.12.2011
-ZO projednalo žádost pana Luboše Šebka, bytem Městec Králové o výměnu pozemků.
Nabízí tyto pozemky: k.ú. Velké Výkleky 286/1 o výměře 9307m2 a k.ú. Běruničky 79/14 o
výměře 1657m2, celkem 10964m2 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 5483m2
-ZO projednalo a schválilo žádost Obce Dlouhopolsko o změnu v územním plánu obce
Běrunice o umístění stavby čističky odpadních vod na pozemek č.p. 366/6 s tím, že obec
Dlouhopolsko uhradí náklady s tím spojené.
-ZO projednalo žádost pana Zdenka Mikšovského, bytem Chlumce nad Cidlinou, Klaretova
732 o odkoupení obecních pozemků č.p. 126/4 o výměře 22m2 a č.p. 126/5 o výměře 31m2
v k.ú. Slibovice
( odděleno z pozemku obce Běrunice č.par.126)
-ZO projednalo žádost paní Olgy Šantrůčkové, Běrunice 201 o umístění zrcadla v zatáčce
proti jejich domu.
ZO souhlasí s podmínkou spoluúčasti na umístění. Polovinu nákladů by platila obec a
polovinu nákladů paní Šantrůčková.
- ZO projednalo žádost pana Gašpara Szaba z Běruniček o povolení skácení dvou stromů na
pozemcích č.p. 7/6, majitelem je pan Szabo a 7/7, majitelem je obec, z důvodu výstavby
nového oplocení. Byla ustavena komise ve složení ing. Zima Milan, Hochberger Oldřich a
Vaníček Miroslav, která zjistí na místě situaci, zda je nutné tyto stromy odstranit.
-ZO projednalo záměr, který byl zveřejněn 12.10.2010 o prodeji části obecních pozemků č.p.

20/7 a 30/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy panu Pavlu Šulckovi a stanovilo: určit výměru pozemků,
která by byla předmětem prodeje.
-ZO přijalo oznámení manželů Benákových, kteří chtějí uvést pozemek do původního
stavu.ZO tento požadavek schválilo.
-ZO bylo seznámeno s konečným prodejem plynovodu v obci Vlkov nad Lesy a tento prodej
schválilo.

V Běrunicích dne 10.10.2011
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová
starostka

Ing. Milan Zima
místostarosta

Ověřil: Ing. Martina Šťastná

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 11 ze dne 10.10.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

114/11/2011 obecně závaznou vyhlášku č.1/2011
o stanovení podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřejnosti přístupných sportovních a
kulturních podniků, včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních podniků v rozsahu
nezbytném k zajištění veřejného pořádku a nočního klidu.
Výsledek hlasování: 7 pro

3 proti

0 zdržel

115/11/2011 darovací smlouvu na bezúplatný převod pozemků v k.ú. Běrunice a Velké
Výkleky od Středočeského kraje
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

116/11/2011 pořízení změny č.1 územního plánu obce Běrunice. Určený zastupitel obce pro
spolupráci při pořizování změny uvedeného územního plánu je Iva Schmidová.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

117/11/2011 nařízení obce Běrunice č. 1/2011 o cenách nájmů a služeb na hřbitově
v Běrunicích a Vlkově nad Lesy
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

118/11/2011 rozpočtové opatření č. 5/2011 ze den 7.9.2011
ýsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

119/11/2011 žádost Školní jídelny Běrunice o navýšení rozpočtu v roce 2011
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

120/11/2011 příspěvek ve výši 1000,-Kč Českému svazu včelařů o. s., základní organizace
Městec Králové na rok 2012
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
121/11/2011 žádost Občanského sdružení občanů Běrunic o bezplatný pronájem Obecního domu a
příspěvek ve výši 5 000,-Kč na Mikulášskou diskotéku
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

122/11/2011 žádost Obce Dlouhopolsko o změnu v územním plánu obce Běrunice

Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

123/11/2011 prodej plynovodu v obci Vlkov nad Lesy ( dle smlouvy )
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

124/11/2011 záměr prodat části obecního pozemku v kú.Slibovice - č.p. 126/4 o výměře
22m2 a č.p. 126/5 o výměře 31m2
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

125/11/2011 žádost paní Olgy Šantrůčkové o umístění zrcadla v zatáčce proti jejich domu.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

neschvaluje:

126/11/2011 převod agendy dopravní obslužnosti od 1.1.2012 na Město Městec Králové
b e r e na vědomí:

-prodej části obecních pozemků č.p. 20/7 a 30/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy panu Pavlu Šulckovi (
bude upřesněna výměra pozemků).
- odstranění ořechu na obecním pozemku č.p.25 v k.ú. Běrunice z důvodu špatného
zdravotního stavu
- žádost pana Luboše Šebka, bytem Městec Králové o výměnu pozemků.
- žádost pana Gašpara Szaba z Běruniček o povolení skácení dvou stromů
- oznámení manželů Benákových
V Běrunicích dne 10.10.2011

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová
starostka

Ing. Milan Zima
místostarosta

Ověřil: Ing. Martina Šťastná

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

