Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 40
ze dne 7.10. 2014 v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
Omluveni:
P r o g r a m:

9 členů zastupitelstva obce
2 členi zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 5/2014
4) Smlouva o zřízení věcného břemene
5) Různé
6) Diskuze
7) Usnesení
8) 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 9 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu Ing. Martinu Šťastnou a Marka Mašindu, zapisovatelem
Ing. Annu Vanžurovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) Rozpočtové opatření č. 5/2014 nebylo projednáváno. Měla být projednána dotace na
volby, ale do dne jednání nebyla částka známa.
4) ZO projednalo a schválilo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene
– služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
5) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku geodetických prací -účelová mapa obce
Běrunice v digitální formě Ing. L. Poustky v hodnotě 70 675,- bez DPH
- ZO projednalo a schválilo cenu pozemku pro výstavbu rodinných domů v Běrunicích - 300,Kč za m2. Podmínkou bude zahájit stavbu do 2 let, jinak vrátí pozemek zpět obci ve stejné
hodnotě, za kterou pozemek koupil.
- ZO projednalo a schválilo komunikaci v lokalitě nových rodinných domů v obci Běrunice
jako průjezdnou s výhybnami.
-ZO projednalo žádost MS Velké Výkleky o pronájem hasičárny ve Vlkově nad Lesy. Hasičárnu
nebudeme pronajímat.
- ZO projednalo a schválilo opravu bývalé hasičárny ve Vlkově nad Lesy na volební místnost.
Bude zahájeno jednání s hasiči ve Vlkově nad Lesy o přesunutí uskladněného materiálu.

- ZO projednalo oznámení o dohodě pana Eduarda a Davida Rohlíčkových s paní Jitkou
Haltufovou o koupi pozemku č. par. 407/1 v k.ú. Běrunice a to každý jednu polovinu. Paní
Hronková Marie oznámil, že již nemá zájem o odkup obecního pozemku č.par. 471/1 v k.ú.
Běrunice. ZO schválilo prodej pozemku č. par. 407/1 polovinu panu Eduardu a Davidovi
Rohlíčkovým a polovinu paní Jitce Haltufové a č. par, 471/1 celý panu Eduardu a Davidovi
Rohlíčkovým a pověřuje starostku k podpisu smlouvy. Veškeré výdaje platí kupující.
- ZO projednalo dopis pana Mgr. Jaroslava Černého - žádost o zaměření polní cesty a její
využívání dle katastrální mapy

Diskuze:
-starostka informovala zastupitele o kontrole hospodaření obce, která proběhla 5.9.2014
s výsledkem bez výhrad.
-Ing. Anna Vanžurová přednesla zprávu kontrolního výboru, která je přiložena
- starostka informovala o prováděných opravách ve škole a důvodech jejich zdržení
-Miroslav Vaníček důrazně připomíná nutnost opravy volební buňky v Běruničkách
- Marek Mašinda informuje o stížnostech na provoz hostince ve Velkých Výklekách

V Běrunicích dne 7.10. 2014

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

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

Ověřili: Ing. Martina Šťastná
Marek Mašinda

Zapsala: Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 40 ze dne 7. 10. 2014
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

452/40/2014 smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti
a smlouvu o právu provést stavbu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
453/40/2014 cenovou nabídku geodetických prací - účelová mapa obce Běrunice v digitální
formě Ing. L. Poustky v hodnotě 70 675,- bez DPH
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
454/40/2014 cenu pozemku pro výstavbu rodinných domů v Běrunicích - 300,-Kč za m2.
Podmínkou bude zahájit stavbu do 2 let , jinak vrátí pozemek zpět obci ve stejné hodnotě,
za kterou pozemek koupil.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
455/40/2014 komunikaci v lokalitě nových rodinných domů v obci Běrunice jako průjezdnou
s výhybnami.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
456/40/2014 prodej pozemku č. par. 407/1 polovinu panu Eduardu a Davidovi Rohlíčkovým
a polovinu paní Jitce Haltufové a č. par, 471/1 celý panu Eduardu a Davidovi Rohlíčkovým a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
457/40/2014 opravu bývalé hasičárny ve Vlkově nad Lesy na volební místnost
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
458/40/2014 žádost MS Velké Výkleky o pronájem hasičárny ve Vlkově nad Lesy
Výsledek hlasování:
0 pro
9 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- informaci o kontrole hospodaření obce, která proběhla 5.9.2014 s výsledkem bez výhrad.
- zprávu kontrolního výboru
- dopis pana Mgr. Jaroslava Černého
- nutnost opravy volební buňky v Běruničkách
- stížnosti na provoz hostince ve Velkých Výklekách

V Běrunicích dne 7. 10. 2014

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Ing. Martina Šťastná

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………..

Marek Mašinda

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………………

Zapsala: Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………

