Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.10
ze dne 29.8.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:
Omluven:

Program :

10 členů zastupitelstva obce
1 člen zastupitelstva obce

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Projednání dodatku ke smlouvě se SFŽP
Věcné břemeno - Obec Dlouhopolsko
Věcné břemeno - Zeměděslá vodohospodářská správa, Povodí Labe
Projednání návrhu změny ÚP – Sady Sobotka s.r.o.
Různé
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 Mgr. Martu Kubánkovou a Oldřicha
Hochbergera.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě se SFŽP o zkrácení blokační lhůty z 10 na 5
let.
4) ZO projednalo žádost Obce Dlouhopolsko o uzavření smlouvy budoucí o zřízení věcného
břemene pro výstavbu tlakové kanalizace.
5) ZO projednalo a schválilo smlouvy budoucí a zřízení věcného břemene v souvislosti
s výstavbou vodovodu a kanalizace s Povodím Labe a Zemědělskou vodohospodářskou
správou.
6)ZO projednalo a schválilo žádost na změnu v územním plánu firmy VVISS Ostrava s.r.o. a
Sady Sobotka s.r.o.
7) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo žádost pana Lubomíra Líbala z Běruniček o odkoupení pozemků par. č. 55/21
a 55/3 v k.ú. Běruničky
-ZO projednalo žádost pana Josefa Břízy o odkoupení pozemku k umístění stavební buňky

-ZO projednalo a schválilo delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK
Nymburk a.s., která se koná dne 1.9.2011 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého
v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byl zvolen ing. Marcel Doskočil.
ZO projednalo a schválilo odkoupení popelnic od firmy NYKOS a.s. za cenu 600,- Kč za jednu
popelnici.
-ZO projednalo a schválilo odvoz nebezpečného odpadu firmou NYKOS a.s. od 1.11.2011
-ZO projednalo a schválilo odvoz velkoobjemového odpadu firmou NYKOS a.s. od 1.11.2011
-ZO projednalo sdělení manželů Benákových k vyřešení situace k části pozemku par. č. 346
v k.ú. Velké Výkleky a došlo k závěru, že nabídne zaplacení ceny 6 150,- s tím, že bude
uzavřena smlouva a věcném břemeni o vedení plynu
-ZO projednalo a schválilo nákup 6 odpadkových košů, které budou umístěny na nádraží, u
obchodů ve Velkých Výklekách a v Běrunicích, U hospody Kampelička ve Velkých Výklekách a
u hospody ve Vlkově nad Lesy
- ZO projednalo a schválilo vytvoření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu hostince
Kampelička ve Velkých Výklekách ohledně hlučné produkce na podnět stížností obyvatel.
Zároveň odsouhlasilo vytvoření obecně závažné vyhlášky o rušení nočního klidu.
-ZO přijalo oznámení, že 15.10.2011 bude proveden svoz nebezpečného odpadu v obci
Běrunice
-ZO přijalo oznámení o ukončení pracovního poměru pracovníků na VPP a opětovné
zaměstnání od 12.9.2011

V Běrunicích dne 29.8.2011
……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil: Mgr. Marta Kubánková
Oldřich Hochberger

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

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 10 ze dne 29.8.2011
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

102/10/2011 dodatek č.1 ke smlouvě se SFŽP o zkrácení blokační lhůty z 10 na 5 let.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

103/10/2011 smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene obce Dlouhopolsko pro
výstavbu kanalizace za úplatu ve výši 1 000,- Kč
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel

104/10/2011 smlouvy budoucí a zřízení věcného břemene v souvislosti s výstavbou
vodovodu a kanalizace s Povodím Labe a Zemědělskou vodohospodářskou správou
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

105/10/2011 změnu v územním plánu firmy VVISS Ostrava s.r.o. a Sady Sobotka s.r.o.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

106/10/2011 delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK Nymburk a.s.,
která se koná dne 1.9.2011 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého v Poděbradech.
Delegovaným zástupcem byl zvolen ing. Marcel Doskočil
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

107/10/2011 odkoupení popelnic od firmy NYKOS a.s. za cenu 600,- Kč za jednu popelnici
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

108/10/2011 odvoz nebezpečného odpadu firmou NYKOS a.s. od 1.11.2011
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
109/102011 odvoz velkoobjemového odpadu firmou NYKOS a.s. od 1.11.2011
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

110/10/2011 nákup 6 odpadkových košů
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti

0 zdržel

111/102011 vytvoření dodatku k nájemní smlouvě o pronájmu hostince Kampelička ve
Velkých Výklekách a vytvoření obecně závažné vyhlášky o rušení nočního klidu.

neschvaluje:

112/10/2011 žádost pana Lubomíra Líbala z Běruniček o odkoupení pozemků par. č. 55/21 a
55/3 v k.ú. Běruničky
113/10/2011 žádost pana Josefa Břízy o odkoupení pozemku k umístění stavební buňky

b e r e na vědomí:

- odvoz nebezpečného odpadu v obci Běrunice dne 15.10.2011
- ukončení pracovního poměru pracovníků na VPP a následně opětovné zaměstnání od 12.9.2011

V Běrunicích dne 29.8.2011

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

Ověřil: Mgr. Marta Kubánková
Oldřich Hochberger

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

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..
………………………………………………………..

