Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.18
ze dne 26.6.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce
1 občané

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č.3/2012
4) Povolení výjimky ZŠ v počtu žáků
5) Školní jídelna – dodatek č. 1
6) Kanalizace –provozní náklady, provozování
7) Žádost paní Jolany Hoškové
8) Výkup pozemků
9) Ostatní
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 Dagmar Franclovou a Miroslava Vaníčka,
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. 3/2012
4) ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ Běrunice o povolení výjimky nejnižšího počtu žáků na
školní rok 2012/2013, kdy bude mít škola pravděpodobně 21 žáků
5) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 ke zřizovací listině ze dne 21.9.2012 čj. 281/2009
příspěvkové organizace Školní jídelna Běrunice, okres Nymburk o doplňkovou činnost
organizace
6) ZO projednalo a schválilo vypracování odhadu provozních nákladů pro výstavbu kanalizace
firmou IVK GROUP Náchod. Dále schválilo, že provozování kanalizace bude provádět obec.
7) ZO projednalo žádost paní Jolany Hoškové z Velkých Výklek a povoluje opravu vjezdu před
vraty u domu čp. 14 ve Velkých Výklekách. Stavebník si opravu zajistí na svoje náklady.

8) ZO projednalo a schválilo výkup pozemků v lokalitě u separačního dvora v Běrunicích.
Starostka osloví majitele s nabídkou odkupu.
9) V dalším bodě byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo placení školní družiny ve výši 100,-Kč měsíčně a to od 2. pololetí
školního roku 2012/2013.
-ZO projednalo a schválilo vybudování bezdrátového rozhlasu pro obce Vlkov nad Lesy a
Slibovice.
-ZO projednalo a schválilo odkup pozemku pod cestou ve Slibovicích v ulici Krátká.
-starostka informovala o nabídce opravy střechy na ZŠ Běrunice panem Malinou Milanem.
-firma Glaukos s.r.o. oznamuje provedení průzkumného vrtu na par. č. 61/1 v k.ú. Běruničky
ve dnech od 29.6.2012 do 14.7.2012 pro firmu Sady Sobotka s.r.o.
-od července 2012 bude zprovozněn systém základních registrů.
-Rada Středočeského kraje na svém zasedání dne 21. května 2012 schválila zrušení výpovědí
dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost na území kraje.
-Pan Voráček žádá o změnu v územním plánu v lokalitě Velké Výkleky – Malá Strana
V Běrunicích dne 26.6.2012

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

Ověřil: Dagmar Franclová

Miroslav Vaníček

Zapsal: ing. Martina Šťastná

místostarosta

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 18 ze dne 26.6.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

214/18/2012 rozpočtové opatření č. 3/2012
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti

0 zdržel

215/18/2012 povolení výjimky nejnižšího počtu žáků na školní rok 2012/2013
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

216/18/2012 dodatek č. 1 ke zřizovací listině příspěvkové organizace Školní jídelna Běrunice,
okres Nymburk o doplňkovou činnost organizace
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
217/18/2012 vypracování odhadu provozních nákladů pro výstavbu kanalizace firmou IVK
GROUP Náchod a provozování kanalizace obcí
Výsledek hlasování: 10 pro

1 proti

0 zdržel

218/18/2012 povolení opravy vjezdu před vraty u domu čp. 14 ve Velkých Výklekách.
Stavebník si opravu zajistí na svoje náklady.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

219/18/2012 výkup pozemků v lokalitě u separačního dvora v Běrunicích
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

220/18/2012 placení školní družiny ve výši 100,-Kč měsíčně
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
221/18/2012 vybudování bezdrátového rozhlasu pro obce Vlkov nad Lesy a Slibovice
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
222/18/2012 odkup pozemku pod cestou ve Slibovicích v ulici Krátká.
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
bere na vědomí:
-nabídku opravy střechy na ZŠ Běrunice
-oznámení o provedení průzkumného vrtu pro firmu Sady Sobotka s.r.o.

-zprovoznění systému základních registrů
-oznámení Rady Středočeského kraje o zrušení výpovědi dopravcům zajišťujícím dopravní obslužnost
na území kraje
-žádost pan Voráčka o změnu v územním plánu obce Velké Výkleky - Malá Strana

V Běrunicích dne 26.6.2012
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Dagmar Franclová

Miroslav Vaníček
Zapsal: ing. Martina Šťastná

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

