Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.19
ze dne 16.7.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

Program :

9 členů zastupitelstva obce
2 členové omluveni
3 občané

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Žádost o dotaci na kanalizaci
4) Změny v územním plánu obce Běrunice
5) Právnické služby
6) Žádosti
7) Ostatní
8) Diskuze
9) Usnesení
10) 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 Marka Mašindu a Oldřicha Hochbergera,
zapisovatele Dagmar Franclovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo dofinancování výstavby kanalizace úvěrem ve výši maximálně 15
milionů korun a zbývající část financování z vlastních zdrojů.
4) ZO projednalo a schválilo žádost o změnu v územním plánu obce Běrunice podanou
panem Voráčkem, který žádá o změnu kultury z orné půdy na sady u pozemků č.par. 142/1 a
142/33 v k.ú. Velké Výkleky, závlahové nádrže na č.par.142/1 v k.ú. Velké Výkleky a č.par.
121/2 a 123/2 v k.ú. Vlkov nad Lesy a na pozemku č.par. 142/1 v k.ú. Velké Výkleky část pro
bydlení. Tyto pozemky jsou ve vlastnictví pana Voráčka. Náklady spojené se změnou uhradí
pan Voráček.
5) ZO projednalo a schválilo zastupování obce ve věcech právnických služeb advokátem JUDr.
Ladislavem Mocem.
6) ZO projednalo tyto žádosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost slečny Balášové o opravu chodníku před domem čp.83

v Běrunicích. Důvodem je momentální upoutání žadatelky na invalidní vozík.
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Marty Kubánkové o vybudování plynového topení ve
školním bytě.
-ZO projednalo a předběžně schválilo žádost pana Zdeňka Zimy o odkoupení obecních
pozemků par. č. 42/2,42/3,70/2 a 473/2 v k.ú. Běrunice.

7) V dalším bodě byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo vybudování zpevněné plochy proti objektu občanské vybavenosti
na ulici Hlavní v Běrunicích.
-ZO projednalo a schválilo opravu střechy na ZŠ Běrunice ve výši 81 798,-. Opravu provede
firma Malina Milan, Běruničky
-ZO projednalo a schválilo zabudování UV lampy v ZŠ Běrunice k zabezpečení mikrobiologické
nezávadnosti pitné vody firmou Inform-Consult-Agua s.r.o., Příbram.
-ZO projednalo a schválilo opravu nebo nákup buňky do Slibovic.
-ZO projednalo a schválilo vytyčení a prodej pozemku par. č. 60/5 a část pozemku par.č. 60/1
v k.ú. Velké Výkleky na stavební parcelu o výměře cca 1 000m2.Cena je stanovena na 100 Kč
za m2 bez inženýrských sítí a s vyklízením, zbytek se ponechá na zahrádku k bytovce.
-ZO projednalo zaslání dopisu rodině Černých s nabídkou odkupu části pozemku č. par.
142/63 v k.ú. Velké Výkleky

Bere na vědomí:
-Marta Kubánková předložila vyúčtování cyklovýletu dětí do Lodína
-zastupitelé projednali možnost prodeje pozemků v k.ú. Nový městu Městec Králové.
Starostka zjistí, zda by o tyto pozemky mělo město zájem.
-starostka informovala o zprávě od Policie Městec Králové o bezpečnostní situaci za období
od 1.1.2012 do 30.6.2012

V Běrunicích dne 16.7.2012

……………………………………………………………
Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

Ověřil: Marek Mašinda

Oldřich Hochberger

…………………………………………………………..

místostarosta

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Zapsal: Dagmar Franclová člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 19 ze dne 16.7.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

223/19/2012 dofinancování výstavby kanalizace úvěrem ve výši maximálně 15 milionů korun
a zbývající část financování z vlastních zdrojů.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
224/19/2012 změnu v územním plánu obce Běrunice podanou panem Voráčkem, který žádá
o změnu kultury z orné půdy na sady u pozemků č.p. 142/1 a 142/33 v k.ú. Velké Výkleky,
závlahové nádrže na č.par.142/1 v k.ú. Velké Výkleky a č.par. 121/2 a 123/2 v k.ú. Vlkov nad
Lesy a na pozemku č.par. 142/1 v k.ú. Velké Výkleky část pro bydlení.
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

225/19/2012 zastupování obce ve věcech právnických služeb advokátem JUDr. Ladislavem
Mocem.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
226/19/2012 opravu chodníku před domem čp.83 v Běrunicích. Důvodem je momentální
upoutání žadatelky na invalidní vozík
Výsledek hlasování: 8 pro

1 proti

0 zdržel

227/19/2012 vybudování plynového topení ve školním bytě
Výsledek hlasování: 7 pro

0 proti

2 zdržel

228/19/2012 předběžný prodej pozemků par. č. 42/2,42/3,70/2 a 473/2 v k.ú. Běrunice
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

229/19/2012 vybudování zpevněné plochy proti objektu občanské vybavenosti na ulici
Hlavní v Běrunicích.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
230/19/2012 opravu střechy na ZŠ Běrunice ve výši 81 798,-. Opravu provede firma Malina
Milan, Běruničky
Výsledek hlasování:

9 pro

0 proti

0 zdržel

231/19/2012 zabudování UV lampy v ZŠ Běrunice k zabezpečení mikrobiologické
nezávadnosti pitné vody firmou Inform-Consult-Agua s.r.o., Příbram.
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

232/19/2012 opravu nebo nákup buňky do Slibovic
Výsledek:

9 pro

0 proti

0 zdržel

233/19/2012 vytyčení a prodej pozemku par. č. 60/5 a část pozemku par.č. 60/1 v k.ú. Velké
Výkleky na stavební parcelu o výměře cca 1 000m2.Cena je stanovena na 100 Kč za m2 bez
inženýrských sítí a s vyklizením, zbytek se ponechá na zahrádku k bytovce.
bere na vědomí:
- vyúčtování cyklovýletu dětí do Lodína
- prodeje pozemků v k.ú. Nový
- zprávu od Policie Městec Králové o bezpečnostní situaci za období od 1.1.2012 do

30.6.2012
-zaslání dopisu rodině Černých s nabídkou odkupu části pozemku č. par. 142/63 v k.ú. Velké
Výkleky

V Běrunicích dne 16.7.2012
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Marek Mašinda

Oldřich Hochberger
Zapsal: Dagmar Franclová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

