Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.16
ze dne 30.3.2012 od 19.00 hodin v hostinci U Černých ve Vlkově nad Lesy

Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 2/2012
4) Dodatek k mandátní smlouvě – dopravní obslužnost
5) Obec Dlouhopolsko – smlouva o podmínkách provedení stavby
6) Mateřská škola – kriteria pro přijímání dětí
7) Žádost o odkup pozemku – p. Šulcek
8) Žádosti
9 ) Ostatní
10 ) Usnesení
11 ) 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 Mgr. Martu Kubánkovou a Oldřicha
Hochbergera, zapisovatele Ing. Martinu Šťastnou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2012.
4) ZO projednalo a schválilo dodatek k mandátní smlouvě o dopravní obslužnosti. Pro rok
2012 se snižuje částka na zajištění finančních prostředků na krytí prokazatelné ztráty vzniklé
dopravcům v důsledku zajišťování ostatní dopravní obslužnosti na 5,-Kč na občana.
5) ZO projednalo a schválilo žádost obce Dlouhopolsko o uzavření smlouvy o podmínkách
provedení stavby za účelem výstavby vodovodu po polní cestě par. č. 512, která je ve
vlastnictví obce Běrunice.
6) ZO projednalo a schválilo kriteria pro přijímání dětí pro školní rok 2012/2013:
Přednost pro přijetí do MŠ má dítě:
a) v posledním roce před nástupem na ZŠ podle § 34 odst. 4 zákona 561/2004
b) dítě, které má trvalé bydliště v obcích spadajících pod OÚ Běrunice
c) zaměstnaných rodičů
Dále ZO schválilo výběr školného ve výši 200,-Kč na měsíc.

7) ZO projednalo a předběžně schválilo žádost pana Šulcka o odkup části obecního pozemku
par. č. 20/7 v k.ú. Vlkov nad Lesy.
8) Byly projednány tyto žádosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost paní Staňkové Danuše o prominutí poplatku za odpady
pro 2 osoby v rodinném domě č.p. 90 v Běrunicích. Dům není obýván.
- ZO projednalo a schválilo žádost občanů bydlících v ulici Na Závisti o umístění dopravního
zrcadla na křižovatku u hřiště, výjezd z ulice Na Závisti. Starostka podá žádost na DI Nymburk.
-ZO projednalo žádost pana Vladimíra Kopřivy o příspěvek nebo zaplacení materiálu na
zpevnění vjezdu k domu Velké Výkleky č.p. 19. Rozhodnuto bude na příštím zasedání ZO
podle konkrétních materiálních požadavků.
9) V dalším bodě byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo příspěvky jednotlivým organizacím
SDH Běrunice 6500,SDH Velké Výkleky 10000,Spolek občanů Vlkova nad Lesy 9000,Občanské sdružení občanů Běrunic 5000,- + 2x bezplatný pronájem OD
TJ Sokol Běrunice na provoz 50000,-Kč
SDH Vlkov nad Lesy – příspěvek nepožadují
Tenisový klub Běrunice – příspěvek nepožadují
-ZO projednalo žádost Mysliveckého sdružení Velké Výkleky. Žádost bude projednána na
příštím ZO , kam bude pozván zástupce MS.
-ZO projednalo a schválilo přijetí dvou pracovníků placených obcí, neboť úřad práce nám
schválil ze sedmi pouze dva pracovníky. Celkem tedy budou 4 pracovníci pracující pro obec.
-ZO projednalo a schválilo nabídku zalesnění a oplocení v porostu 445B7 v obecním lese
Holička dle nabídky. Zalesnění provede firma DEBLICE-lesy s.r.o.

-ZO projednalo a schválilo dodatek k ceně zpracování změny č. 1 územního plánu obce
Běrunice. Celková cena činí 47 160,-Kč.
-ZO projednalo výkup pozemků na bytovou výstavbu. Starostka určí datum mimořádné
porady, kde se projedná a vybere nejvhodnější lokalita na výstavbu.
-ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku BOHEMIA OKNO a.s. na výměnu oken
v prostorech kadeřnictví a kosmetiky.

-ZO se seznámilo s vyjádřením Státního fondu životního prostředí ČR k možnosti podání žádosti o
dotaci na výstavbu vodovodu v obcích Běrunice, Běruničky a Velké Výkleky – nesplňujeme podmínky
XXXIV. výzvy pro individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody.
-ZO se seznámilo se závazným stanoviskem MěÚ Poděbrady – oprava fasády kostela v Běrunicích.
ZO se k dotaci vyjádří, až bude znám konkrétní návrh rekonstrukce a přesná rozpočtová cena.

10) Diskuze
-ZO projednalo uvedení pozemku č. par. 60/5 v k.ú. Velké Výkleky do původního stavu
(pozemek za bytovkou). Pozemek bude nabídnut k individuální bytové výstavbě.
- ing. Vanžurová navrhla umístit původní kontejnery na drobný kovový odpad na veřejné
prostranství vedle ostatních kontejnerů (použily by se starší nevyužívané kontejnery na
papír)
- paní Papežová upozornila na nesoulad faktů v územním plánu obce Běrunice o plynovodu
ve Vlkově nad Lesy. V rámci změn územního plánu se nesoulad odstraní.
-občanům Vlkova nad Lesy nevyhovuje odstranění kontejneru ze separačního dvora.

V Běrunicích dne 30.3.2012

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

Ověřil: Mgr. Marta Kubánková

Oldřich Hochberger

Zapsala: Ing. Martina Šťastná

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

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 16 ze dne 30.3.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

191/16/2012 rozpočtové opatření č. 2/2012
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

192/16/2012 dodatek k mandátní smlouvě o dopravní obslužnosti – snížení příspěvku pro
rok 2012 na 5,- na občana
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

193/16/2012 žádost obce Dlouhopolsko o uzavření smlouvy o podmínkách provedení stavby
za účelem výstavby vodovodu
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

194/16/2012 předběžně žádost pana Pavla Šulcka o koupi části obecního pozemku par.č.
20/7 v k.ú. Vlkov nad Lesy
Výsledek hlasování: 8 pro

2 proti

1 zdržel

195/16/2012 kriteria pro přijímání dětí do MŠ Běrunice pro školní rok 2012/2013
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

196/16/2012 výběr školného v MŠ Běrunice ve výši 200,-Kč na měsíc
Výsledek hlasování: 10 pro

1 proti

0 zdržel

197/16/2012 žádost paní Danuše Staňkové o prominutí poplatku za odpady pro 2 osoby
v rodinném domě č.p. 90 v Běrunicích
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
198/16/2012 žádost občanů o umístění dopravního zrcadla na křižovatku u hřiště, výjezd
z ulice Na Závisti.
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

199/16/2012 příspěvky organizacím: SDH Běrunice 6500,-Kč, SDH Velké Výkleky 10000,-Kč,
Spolek občanů Vlkova nad Lesy 9000,-Kč, Občanské sdružení občanů Běrunice 5000,-Kč + 2x
bezplatný pronájem OD
Výsledek hlasování:

10 pro

1 proti

0 zdržel

200/16/2012 příspěvek TJ SOKOL Běrunice na provoz ve výši 50000,-Kč
Výsledek hlasování: 10 pro
1 proti
0 zdržel

201/16/2012 přijetí dvou pracovníků do pracovního poměru na úklid obce v roce 2012
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
202/16/2012 nabídku zalesnění a oplocení paseky v obecním lese Holička.
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
203/16/2012 dodatek k ceně zpracování změny č. 1 územního plánu obce Běrunice.
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
-žádost pana Vladimíra Kopřivy o příspěvek na zpevnění vjezdu k domu č.p.19 ve Velkých Výklekách
-výkup pozemkům na bytovou výstavbu
-závazné stanovisko MěÚ Poděbrady – oprava fasády kostela v Běrunicích. ZO se k dotaci vyjádří, až
bude znám konkrétní návrh rekonstrukce a přesná rozpočtová cena.
-vyjádření Státního fondu životního prostředí ČR k možnosti podání žádosti o dotaci na výstavbu
vodovodu v obcích Běrunice, Běruničky a Velké Výkleky – nesplňujeme podmínky XXXIV. výzvy pro
individuální projekty v oblasti zlepšení jakosti pitné vody.
-uvedení pozemku č. par. 60/5 v k.ú. Velké Výkleky do původního stavu (pozemek za bytovkou).
Pozemek bude nabídnut k individuální bytové výstavbě.
-návrh ing. Vanžurové na umístění původních kontejnerů na drobný kovový odpad na veřejné
prostranství – vedle ostatních kontejnerů (použily by se starší nevyužívané kontejnery na sklo)
- upozornění p. Papežové o nesouladu faktů v územním plánu obce Běrunice o plynovodu ve Vlkově
nad Lesy. V rámci změn územního plánu se nesoulad odstraní.
- námitky občanů Vlkova nad Lesy ohledně velkoobjemového odpadu, občanům nevyhovuje
odstranění kontejneru ze separačního dvora v obci Vlkov nad Lesy.

V Běrunicích dne 30.3.2012
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

Hochberger Miroslav

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Zapsala: Ing. Martina Šťastná

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

