Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.17
ze dne 21.5.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

10 členů zastupitelstva obce
2 občané

Omluven:

1 člen zastupitelstva obce

Program :

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Závěrečný účet obce za rok 2011
4) Dotace z OPŽP
5) Prodej pozemku panu Šulckovi ve Vlkově nad Lesy
6) Delegování zástupce obce k účasti na valné hromadě Vak Nymburk a.s.
7) Žádosti
8) Ostatní
9) Diskuze
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 10 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala ing. Martinu Šťastnou a ing. Annu
Vanžurovou , zapisovatele Martina Kubovčíka.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) Zastupitelstvu obce byl předložen návrh závěrečného účtu obce za rok 2011, který byl
zveřejněn od 3.5.2012 na veřejné přístupné úřední desce obce a obsah úřední desky obec
zveřejnila i způsobem umožňujícím dálkový přístup.
Součástí závěrečného účtu obce za rok 2011 je zpráva o přezkoumání hospodaření obce za
rok 2011, kterou provedl odbor kontroly Středočeského kraje, při které nebyly zjištěny chyby
a nedostatky, dále finanční vypořádání dotací a návratných finančních výpomocí
poskytnutým obcím, výkazy rozvaha, výkaz zisku a ztráty, příloha a výkaz pro hodnocení
plnění rozpočtu, vše k datu 31.12.2011. Další součástí závěrečného účtu obce je hospodaření
PO - MŠ,ZŠ a ŠJ Běrunice včetně všech výkazů k datu 31.12.2011.
4) ZO projednalo a schválilo podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v obcích
Běrunice a Velké Výkleky z fondu OPŽP.
5) ZO projednalo a schválilo prodej části obecního pozemku par. č. 20/7 v k.ú. Vlkov nad Lesy

panu Šulckovi, bytem Běrunice, Dlouhopolská 167. Kupující uhradí veškeré náklady
s prodejem spojené. Cena 1,5 násobek ceny odhadní.
6) ZO projednalo a schválilo delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK
Nymburk a.s, která se koná dne 31.5.2012 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého
v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byl zvolen ing. Marcel Doskočil.
7) V dalším bodě byly projednány tyto žádosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost MUDr. Jaroslava Dvořáka o prominutí poplatku za odpady
pro dům s č. popisným 197 v Běrunicích.
- ZO projednalo a schválilo žádost Mysliveckého sdružení Velké Výkleky o příspěvek na
činnost ve výši 20 000,-Kč. Pachové ohradníky podél frekventovaných komunikací, obnova
přirozeného krytu zvěře – výsadba 950 ks smrčků, zimní přikrmování zvěře, úklid
komunálního odpadu podél lesních a polních cest.
-ZO projednalo žádost pana Vladimíra Kopřivy o příspěvek nebo zaplacení materiálu na
zpevnění vjezdu k domu Velké Výkleky č.p. 19.
-ZO projednalo a schválilo žádost pana Vladimíra Kopřivy o změnu zařazení pozemků st.
34/1, st. 34/2 a 65 v k.ú. Velké Výkleky v územním plánu obce Běrunice z plochy SV1 do
plochy SV2 z důvodu budoucí výstavby rodinného domu na parcele č.par.65
-ZO projednalo a schválilo žádost TJ Sokol Běrunice o příspěvek na cyklovýlet pro děti ve výši
2 000,-Kč, který se koná ve dnech 22.6. – 24.6. 2012 .
-ZO projednalo a předběžně schválilo prodej pozemku č. par. 30/22 v k.ú. Vlkov nad Lesy. O
tuto parcelu má zájem pan Jakub Větrovský, bytem Vlkov nad Lesy 58 pro stavbu rod.
domku. Parcela bude prodána tak, jak je, bez inženýrských sítí. Pan Větrovský si je zajistí sám
na své náklady.

8) V dalším bodě byly projednány tyto záležitosti:
- starostka informovala zastupitele o projednávání návrhu Změny č. 3 Územního plánu obce
Lovčice
-ZO projednalo uvedení pozemku č. par. 60/5 v k.ú. Velké Výkleky do původního stavu
(pozemek za bytovkou). Starostka pošle uživatelům tohoto pozemku dopis, aby vyklidili
pozemek do 30.6.2012.

9) Diskuze
-starostka navrhla vybudovat pro obce Slibovice a Vlkov nad Lesy veřejný bezdrátový rozhlas,
přestože jsme nezískali dotaci. Zjistí cenu, kolik by to stálo.
- zastupitel Miroslav Vaníček připomíná žádost občanů Běruniček ohledně vyčištění rybníčku
na návsi, který je zanesený bahnem , nadměrně zarostlý rákosem a za teplého počasí
nepříjemně zapáchá.

V Běrunicích dne 21.5.2012

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Ing. Martina Šťastná

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Zapsal: Martin Kubovčík

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 17 ze dne 21.5.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

204/17/2012 podání žádosti o dotaci na vybudování kanalizace v obcích Běrunice a Velké
Výkleky z fondu OPŽP
Výsledek hlasování: 9 pro

1 proti

0 zdržel

205/17/2012 prodej části obecního pozemku par. č. 20/7 v k.ú. Vlkov nad Lesy panu Šulckovi,
bytem Běrunice, Dlouhopolská 167. Kupující uhradí veškeré náklady s prodejem spojené.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

206/17/2012 delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK Nymburk a.s.
Delegovaným zástupcem byl zvolen ing. Marcel Doskočil.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

207/17/2012 žádost MUDr. Jaroslava Dvořáka o prominutí poplatku za odpady pro dům s č.
p. 197 v Běrunicích
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

208/17/2012 žádost Mysliveckého sdružení Velké Výkleky o příspěvek na činnost ve výši
20 000,-Kč.
Výsledek hlasování: 10 pro

0 proti

0 zdržel

209/17/2012 žádost pana Vladimíra Kopřivy o změnu zařazení pozemků st. 34/1, 34/2 a 65
v k.ú. Velké Výkleky v územním plánu obce Běrunice z plochy SV1 do plochy SV2.
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
210/17/2012 žádost TJ Sokol Běrunice o příspěvek na cyklovýlet pro děti ve výši 2 000,-Kč.
Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

211/17/2012 předběžný prodej stavebního pozemku č. par. 30/22 v k. ú. Vlkov nad Lesy
panu Jakubovi Větrovskému ,bytem Vlkov nad Lesy 58.
Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

souhlasí:
212/17/2012 po projednání závěrečného účtu obce za rok 2011 s celoročním hospodařením, a to
bez výhrad
Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

neschvaluje:
213/17/2012 žádost pana Vladimíra Kopřivy o příspěvek na zpevnění vjezdu k domu č.p. 19
ve Velkých Výklekách.
Výsledek hlasování: 5 pro
3 proti
2 zdržel

bere na vědomí:
-uvedení pozemku č. par. 60/5 v k.ú. Velké Výkleky do původního stavu (pozemek za bytovkou)
-projednání návrhu Změny v ÚP obce Lovčice
-vyčištění rybníčku v obci Běruničky
V Běrunicích dne 21.5.2012

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Ing. Martina Šťastná

Ing. Anna Vanžurová
Zapsal: Martin Kubovčík

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

