Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.5
ze dne 21.2.2011 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

9 členů zastupitelstva obce

Omluveni:

Mgr. Kubánková Marta, Franclová Dagmar - nemoc

Program :

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
Rozpočtové opatření č.1/2011
Schválení inventarizace obce
Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem hostince Kampelička
Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací
Projednání smlouvy na sociální a zdravotní služby
Různé
Usnesení na 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 jmenovala pana Martina Kubovčíka a ing. Marcela
Doskočila.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2011 – úprava dotace ze státního
rozpočtu ve výši 237 300,-Kč.
4) Zastupitelstvo

obce projednalo a schválilo souhrnné výsledky inventarizace majetku obce
k 31.12.2010. Celková hodnota majetku činí 67 530 804,50 Kč. Manka ani přebytky nebyly
zjištěny.Podrobný přehled výsledků inventarizace obce podle druhů a částí obce je přílohou
tohoto zápisu.
5) ZO vyhodnotilo výběrové řízení na provoz hostince KAMPELIČKA . Do výběrového
řízení se přihlásili čtyři uchazeči: pan Malina Václav, Běrunice 198, pan Petráček Pavel,
Kněžičky 25, pan Miroslav Hošek,Lovčice a pan Milan Jiráň,Přelouč.
ZO stanovilo následující pořadí uchazečů o pronájem hostince:
1.místo pan Malina Václav, 2. místo pan Hošek Miroslav, 3. místo pan Petráček Pavel,
4.místo pan Jiráň Milan
6) ZO projednalo a schválilo rozdělení hospodářského výsledku do fondů takto:
Mateřská škola Běrunice –fond odměn 1 500,-Kč , rezervní fond 2 123,43Kč,
Školní jídelna Běrunice – fond odměn 2 373,-Kč, rezervní fond 9 494,83Kč
Základní škola Běrunice – fond odměn 0,-Kč, rezervní fond 0,-Kč
7) ZO projednalo a schválilo pro rok 2011 na poskytování sociálních a zdravotnických služeb

variantu A – paušální systém – 150,-Kč za rok a za každého občana, který má adresu trvalého
pobytu v obci.
8) V bodě různé byly projednány následující záležitosti
-ZO projednalo a schválilo žádosti o prominutí poplatku za odpady na rok 2011:
-paní Janouchová Věra, Běrunice 129 - za vnučku Martinu Daňkovou – celoroční pobyt v
Praze
-pan Miroslav Němec, Běrunice 204 - za dům č.p. 116 Běrunice
-pan František Janouch ,Vlkov nad Lesy 55 – za dům č.p. 52 Vlkov nad Lesy
-paní Alena Kopřivová Velké Výkleky 40 – za dům č.p. 54 Vlkov nad Lesy
-paní Jana Nováková + 1 nezl.dítě, Běruničky 34 – celoroční pobyt mimo trvalé bydliště
-pan Richard Klíma, Vlkov nad Lesy 10 –pro děti Elišku a Matěje Klímovi
-pan ing. Marcel Doskočil, Vlkovnad Lesy 59– pro dceru Kláru Wingren se synem
Nicholasem Wingren – celoroční pobyt v zahraničí
- ZO projednalo a schválilo žádost SDH Velké Výkleky o příspěvek ve výši 1 250,-Kč na
dárkové balíčky pro děti , které se zúčastní masopustního průvodu.
- ZO projednalo a schválilo žádost SDH Velké Výkleky příspěvek na výstroj nově vzniklého
družstva žen ve výši 2 700,-Kč.
- ZO projednalo žádost paní Marie Suchánkové, Běrunice 3 o zaměstnání na OÚ Běrunice.
V současné době jsou všechna pracovní místa na OÚ Běrunice obsazena.
- ZO projednalo žádost manželů Kazdových z Velkých Výklek, Malá Strana č.p. 58 o opravu
stávajícího vjezdu k tomuto domu. ZO rozhodlo, že vzhledem k plánovaným investicím zatím
tuto cestu nebude opravovat z důvodu možných výkopových prací.
- ZO projednalo stížnost na firmu Čapek Petr z Velkých Výklek z neoprávněného mýcení
přirozených biopásů podle panelové obecní cesty, která se nachází na parcelách
č.395,387,388/1 v k.ú. Velké Výkleky a parcele č. 203/2 v k.ú. Běruničky. Pan Čapek byl
upozorněn, že jakýkoliv zásah do těchto biopásů musí mít povolen od OÚ Běrunice.
- ZO projednalo žádost firmy Čapek Petr o odsouhlasení prořezávky polních cest v k.ú.
Běrunice par.č. 512,511,508,509 a v k.ú. Vlkov nad Lesy par. č. 243/1. ZO tuto žádost
zamítlo s tím , že nejdříve zlikviduje skládku na zpevněné ploše za nádražím v Běrunicích.
- ZO projednalo a schválilo přijmutí do stálého pracovního poměru pracovníka na údržbu a
úklid obcí. Platové podmínky: 15 000,- hrubého na dobu určitou – 1 rok.
- ZO projednalo a schválilo pokračování v přípravě projektové dokumentace na akci
kanalizace, vodovod a ČOV v obci pro stavební řízení a následně pro vydání stavebního
povolení firmou RECPROJEKT s.ro., Pardubice.
- ZO projednalo a schválilo zadání výběrového řízení na akci „ Stavební úpravy hřiště,
výstavba tenisového kurtu, včetně oplocení, osvětlení a objektu technického zázemí“.

V Běrunicích 21.2.2011
……………………………..
Iva Schmidová
starostka
Ověřil: Ing. Marcel Doskočil
Martin Kubovčík

………………………………….
Ing.Milan Zima
místostarosta
člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

................................
................................

Usnesen í
ze zasedání zastupitelstva obce B ě r u n i c e
č.5 ze dne 21.2.2011

-----------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
s ch v a l u j e :

50/5/2011

rozpočtové opatření č. 1/2011 – úprava dotace ze státního rozpočtu ve výši
237 300,-Kč.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

51/5/2011

výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2010
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

52/5/2011

provedené výběrové řízení na pronájem hostince Kampelička ve Velkých
Výklekách – vybrán byl p.Malina Václav, Běrunice 198. S panem Malinou bude
sepsána nájemní smlouva, měsíční nájemné 4 000,- Kč ( el.energii, plyn a otop
bude nájemce hradit sám)
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

53/5/2011

pro rok 2011 na poskytování sociálních a zdravotnických služeb variantu A –
paušální systém – 150,-Kč za rok a za každého občana, který má adresu trvalého
pobytu v obci.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

54/5/2011 rozdělení hospodářského výsledku PO do fondů takto:
Mateřská škola Běrunice –fond odměn 1 500,- , rezervní fond 2 123,43Kč,
Školní jídelna Běrunice – fond odměn 2 373,-Kč, rezervní fond 9 494,83Kč
Základní škola Běrunice – fond odměn 0,-Kč, rezervní fond 0,-Kč
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
55/5/2011

pokračování v přípravě projektové dokumentace na akci kanalizace, vodovod a
ČOV v obci pro stavební řízení a následně pro vydání stavebního povolení
firmou RECPROJEKT s.ro., Pardubice.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

56/5/2011 žádost SDH Velké Výkleky o příspěvek ve výši 1 250,-Kč na dárkové balíčky
pro děti , které se zúčastní masopustního průvodu
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
57/5/2011

žádost SDH Velké Výkleky příspěvek na výstroj nově vzniklého družstva žen
ve výši 2 700,-Kč.
Výsledek hlasování: 8 pro
0 proti
1 zdržel

58/5/2011

žádosti o prominutí poplatku za odpady na rok 2011
-paní Janouchová Věra, Běrunice 129 - za vnučku Martinu Daňkovou

-pan Miroslav Němec, Běrunice 204 - za dům č.p. 116 Běrunice
-pan František Janouch ,Vlkov nad Lesy – za dům č.p. 52 Vlkov nad Lesy
-paní Alena Kopřivová Velké výkleky 40 – za dům č.p. 54 Vlkov nad Lesy
-paní Jana Nováková + nezl.dítě, Běruničky 34 – pobyt mimo trvalé bydliště
-pan Richard Klíma, Vlkov nad Lesy 10 –pro děti Elišku a Matěje Klímovi
-pan ing. Marcel Doskočil, Vlkov nad Lesy – pro dceru Kláru Wingren se
synem Nicholasem Wingren
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
59/5/2011

přijmutí do stálého pracovního poměru pracovníka na údržbu a úklid obcí.
Platové podmínky: 15 000,- hrubého na dobu určitou – 1 rok.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

60/5/2011 zadání výběrového řízení na akci „ Stavební úpravy hřiště, výstavba tenisového
kurtu, včetně oplocení, osvětlení a objektu technického zázemí“
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

n e s ch v a l u j e:
61/5/2011 žádost p.Marie Suchánkové na pracovní místo u OÚ Běrunice
62/5/2011 žádost manželů Kazdových, Velké Výkleky 58 na opravu vjezdu u jejich RD
63/5/2011 žádost firmy Čapek na prořezávku polních cest

b e r e na vědomí:
- stížnost honebního společenstva Velké Výkleky na firmu Čapek Petr
V Běrunicích 21.2.2011
……………………………..
Iva Schmidová
starostka
Ověřil: Ing. Marcel Doskočil
Martin Kubovčík

………………………………….
Ing.Milan Zima
místostarosta
člen zastupitelstva obce

................................

člen zastupitelstva obce

................................

