Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 24
ze dne 4. 2.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce
1 občan

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 6/2012 ze den 31.12.2012
4) Rozpočtové opatření 1/2013
5) Výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2012
6) Vyhodnocení výběrového řízení
7) Výběrové řízení
8) Žádosti
9) Různé
10) Diskuze
11) Usnesení
12) 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 Ing. Marcela Doskočila a Martina Kubovčíka,
zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2012 ze dne 31.12.2012
4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2013 - úprava dotace ze státního
rozpočtu. Rozpočet se o 45 300,-Kč snižuje.
5) ZO projednalo a schválilo výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2012. Celková
hodnota majetku činí 85 705 254,75 Kč. Manka ani přebytky nebyly zjištěny. Podrobný
přehled výsledků inventarizace obce podle druhů a částí obce je přílohou tohoto zápisu.
6) ZO projednalo a schválilo zrušení výběrového řízení na výběr zpracovatele dalšího stupně
projektové dokumentace pro výstavbu ČOV a tlakové kanalizace v obcích Běrunice a Velké
Výkleky z důvodu odstoupení vítězného uchazeče.

7) ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na organizaci zadávacího řízení na
manažera projektu Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a tlaková kanalizace. Nabídku učinila
firma Centrum rozvoje, Česká Skalice ve výši 45 000,- +DPH a firma CSSC a.s., Rudná ve výši
40 000,-+DPH. ZO vybralo firmu CSSC a.s. S touto firmou bude podepsaná smlouva o dílo.

8) V dalším bodě byly projednány tyto žádosti:
- ZO projednalo a předběžně schválilo žádost Honebního společenstva Běrunice o pronájem
obecních pozemků za účelem obnovení honitby a výkonu práva myslivosti, a to od 1.4.2013
do 31.3.2023
- ZO projednalo a schválilo pronájem obecních pozemků – orná půda v k.ú. Velké Výkleky o

celkové výměře 21, 8739m2 SSHR ve Velkých Výklekách , úprava smlouvy bude provedena
dodatkem ke smlouvě stávající
-

ZO projednalo a schválilo rozdělení hospodářského výsledku za rok 2012 do fondů takto:
Mateřská škola Běrunice – fond odměn 7 000,-Kč, rezervní fond 10 433,15Kč
Školní jídelna Běrunice - fond odměn 2 838,-Kč, rezervní fond 26 082,17Kč
Základní škola Běrunice - rezervní fond 74 903,90Kč
9) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy RECPROJEKT s.r.o., B Němcové 2625, Pardubice
na zpracování dalšího stupně projektové dokumentace na výstavbu ČOV a tlakové
kanalizace. Nabídka činí 190 000,-+DPH. S firmou RECPROJEKT s.r.o. bude uzavřena smlouva
o dílo.
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy JD Rozhlasy s.r.o. na vybudování bezdrátového
rozhlasu v obci Běruničky ve výši 31 600,-Kč+DPH.
-ZO projednalo a schválilo opravu okapu na budově OÚ Běrunice. Opravu provede pan
Malina Václav, Běruničky.
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ing. Linda Poustková na geodetické zaměření a
vypracování polohopisného a výškopisného plánu – účelové mapy pro výstavbu chodníků
v obcích Běrunice a Velké Výkleky za cenu:
Běrunice – 24 450,-Kč
Velké Výkleky 22 100,-Kč

Diskuze:
- ing. Štěpán Vladimír z Velkých Výklek zrušil žádost o odkup části pozemku
- starostka informovala o podmínkách prodeje plynovodu, zastupitelé požadují předložení
kupní smlouvy

- starostka informovala o možnosti zabudování odbíjení kostelních hodin, toto se zatím
nebude realizovat
- starostka informovala zastupitele o dopisu paní Szabové z Běruniček ohledně odkupu cesty
před jejich domem
- starostka informovala o zamítnutí žádosti na zalesnění
- starostka informovala o možnosti koupě stojanu na ekovodu, zjistí podmínky a cenu stojanu
- čistění potoka se bude řešit po domluvě s vodohospodáři
-ing. Mrázek sdělil zastupitelům svůj názor na vybudování ovocných sadů v obci Běruničky
-chodník ve Velkých Výklekách za autobusovou zastávkou se také opraví
-starostka informovala o situaci s pozemkem ing. Záhory
-starostka informovala o nařízení, které ukládá obci povinnost zřídit u ČNB běžný účet
-starostka informovala o stavu obecních pozemků, kolik orné půdy máme celkem a kolik ji
pronajímáme
- starostka informovala o ceně vypracování posudku zdravotního stavu stromů ve Vlkově nad
Lesy – 150,- Kč + DPH
- Martin Kubovčík navrhl uvést do Občasníku výčet prací zaměstnanců OÚ
- Oldřich Hochberger předložil zprávu o činnosti kulturní komise za rok 2012

V Běrunicích dne 4. 2. 2013
……………………………………………………………
Iva Schmidová

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

starostka

Ověřili: Ing. Marcel Doskočil

Martin Kubovčík

místostarosta

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 24 ze dne 4. 2. 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

282/24/2013 rozpočtové opatření č. 6/2012 ze dne 31.12.2012
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
283/24/2013 rozpočtové opatření č. 1/2013
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

284/24/2013 výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2012
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
285/24/2013 zrušení výběrového řízení na výběr zpracovatele dalšího stupně projektové
dokumentace pro výstavbu ČOV a tlakové kanalizace v obcích Běrunice a Velké Výkleky
z důvodu odstoupení vítězného uchazeče.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
286/24/2013 vypsání výběrového řízení na manažera projektu ČOV a tlaková kanalizace
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
287/24/2013 nabídku firmy CSSC a.s. Rudná na organizaci výběrového řízení na manažera
projektu Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a tlaková kanalizace
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
288/24/2013 předběžný pronájem obecních pozemků Honebnímu společenstvu Běrunice
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
289/24/2013 pronájem obecních pozemků – orná půda v k.ú. Velké Výkleky SSHR Velké
Výkleky, úprava smlouvy bude provedena dodatkem ke smlouvě stávající
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
290/24/2013 rozdělení hospodářského výsledku MŠ, ŠJ a ZŠ za rok 2012
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
291/24/2013 nabídku firmy RECPROJEKT s.r.o. Pardubice na zpracování dalšího stupně
projektové dokumentace na výstavbu ČOV a tlakové kanalizace
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

292/24/2013 vybudování bezdrátového rozhlasu v obci Běruničky firmou JD Rozhlasy s.r.o.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
293/24/2013 opravu okapu na budově OÚ Běrunice
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

294/24/2013 geodetické zaměření a vypracování polohopisného a výškopisného plánu –
účelové mapy pro výstavbu chodníků v obcích Běrunice a Velké Výkleky
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- zrušení žádosti ing. Štěpána o odkup pozemku
- informaci o podmínkách prodeje plynovodu
- odbíjení kostelních hodin
-dopis paní Szabové z Běruniček

-zamítnutí žádosti o dotaci na zalesnění
-možnost koupit stojan na ekovodu
-sdělení ing. Mrázka na problematiku ovocných sadů v obci Běruničky
-situaci s pozemkem ing. Záhory
-zřízení běžného účtu u ČNB
-informaci o stavu orné půdy ve vlastnictví obce
- vypracování posudku na zdravotní stav stromů ve Vlkově nad Lesy
- návrh M. Kubovčíka na článek do Občasníku
- zprávu o činnosti kulturní komise

V Běrunicích dne 4.2.2013

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Ing. Marcel Doskočil

členka zastupitelstva obce

………………………………………………

Martin Kubovčík

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

členka zastupitelstva obce

………………………………………………………

