Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 29
ze dne 9.9.2013 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

Program:

11 členů zastupitelstva obce
8 občanů
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 4/2013
4) Různé
5) Diskuze
6) Usnesení
7) 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 Oldřicha Hochbergera a Dagmar Franclovou,
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. 4/2013
4) V dalším bodě byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost SDH Velké Výkleky o nákup hasičského auta AVIA A-31 za
cenu 30 000,-Kč
-ZO projednalo a schválilo žádost SDH Běrunice o doplnění výbavy pro hasiče a nákup auta
-ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokola Běrunice o návratnou finanční výpomoc ve výši
65 000,-Kč na úhradu opravy autobusu. Půjčka bude vrácena ve dvou splátkách a to 32 500,do konce roku 2014 a 32 500,- do konce roku 2015.
-Zastupitelstvo obce Běrunice schvaluje odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Běrunice a
Velké Výkleky - ČOV a tlaková kanalizace" dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách
a pověřuje starostu k předložení zadávací dokumentace uvedené VZ k posouzení na SFŽP a k
následnému vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby "Běrunice a Velké Výkleky ČOV a tlaková kanalizace". Zastupitelstvo obce Běrunice zároveň bere na vědomí, že
předložené dokumenty mohou být upraveny v návaznosti na požadavky SFŽP.
-ZO projednalo a schválilo oddělení části pozemku č. par.467/20 v k.ú. Běrunice.
-ZO projednalo žádost manželů Šantrůčkových o odprodej části pozemku č.par. 467/20 v k.ú.
Běrunice.

-ZO projednalo a schválilo žádost paní Michlové o opravu komunikace v obci Vlkov nad Lesy
v ulici U Zámku.
-ZO projednalo žádost pana Milana Maliny z Běruniček o vyčištění kanalizace po záplavách.
Toto čištění již bylo objednáno hned po povodních.
-ZO projednalo žádost pana Lančariče z Vlkova nad Lesy o možnosti skácení několika suchých
bříz za fotbalovým hřištěm. Komise zhodnotí stav stromů.
-ZO projednalo a schválilo částečnou opravu komunikace ve Vlkově nad Lesy v ulici Na
Zelnici.
-ZO projednalo a schválilo darovací smlouvu pro dva členy SDH Velké Výkleky za pomoc při
záplavách - Ouzkého Pavla a Krompigela Martina, každému 2200,-. Zaměstnavatel těmto
dvěma členům neposkytl úhradu.
-ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na pronájem tenisového kurtu
v Běrunicích.
-ZO projednalo a schválilo pronájem 2. NP MŠ v Běrunicích za 5 000,-Kč měsíčně.
-ZO projednalo žádost o změnu ing. Pavla Voráčka o změnu v ÚP.
Diskuze:
-starostka informovala o možnosti pojištění DAS- pojišťovna právní ochrany
-starostka informovala zastupitele o dání do zástavy k úvěru na kanalizaci ornou půdu ve
vlastnictví obce

V Běrunicích dne 9. 9. 2013

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

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

Ověřili: Oldřich Hochberger
Dagmar Franclová

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 29 ze dne 9. 9. 2013
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

340/29/2013 rozpočtové opatření č. 4/2013
Výsledek hlasování:
11 pro

0 proti

0 zdržel

341/29/2013 žádost SDH Velké Výkleky o nákup hasičského auta AVIA A-31 za cenu 30 000,Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
342/29/2013 žádost SDH Běrunice o doplnění výbavy pro hasiče a nákup auta
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
343/29/2013 žádost TJ Sokola Běrunice o návratnou finanční výpomoc ve výši 65 000,-Kč na
úhradu opravy autobusu.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
344/29/2013 odůvodnění účelnosti veřejné zakázky "Běrunice a Velké Výkleky - ČOV a
tlaková kanalizace" dle zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách a pověřuje starostu k
předložení zadávací dokumentace uvedené VZ k posouzení na SFŽP a k následnému
vyhlášení výběrového řízení na dodavatele stavby "Běrunice a Velké Výkleky - ČOV a tlaková
kanalizace". Zastupitelstvo obce Běrunice zároveň bere na vědomí, že předložené
dokumenty mohou být upraveny v návaznosti na požadavky SFŽP.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
345/29/2013 oddělení části pozemku č. par.467/20 v k.ú. Běrunice.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

346/29/2013 žádost paní Michlové o opravu komunikace v obci Vlkov nad Lesy v ulici U
Zámku.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
347/29/2013 částečnou opravu komunikace ve Vlkově nad Lesy v ulici Na Zelnici.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
348/29/2013 darovací smlouvu pro dva členy SDH Velké Výkleky za pomoc při záplavách Ouzkého Pavla a Krompigela Martina, každému 2200,-Kč.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

348/29/2013 vypsání výběrového řízení na pronájem tenisového kurtu v Běrunicích.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
349/29/2013 pronájem 2. NP MŠ v Běrunicích za 5 000,-Kč měsíčně.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- žádost ing. Pavla Voráčka
- žádost pana Lančariče z Vlkova nad Lesy o možnosti skácení několika suchých bříz
- žádost pana Milana Maliny z Běruniček o vyčištění kanalizace
- žádost manželů Šantrůčkových o odprodej části pozemku č. par. 467/20 v k. ú. Běrunice.
- možnosti pojištění DAS- pojišťovna právní ochrany
- dání do zástavy k úvěru na kanalizaci ornou půdu ve vlastnictví obce

V Běrunicích dne 9. 9. 2013

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Oldřich Hochberger

Dagmar Franclová

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

člen zastupitelstva obce

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………..

…..…………………………………………………

………………………………………………………

