Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.14
ze dne 30.1.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:
Omluveni:

9 členů zastupitelstva obce
Ing. Milan Zima, Ing. Martina Šťastná

Program :

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 8/2011 ze dne 30.12.2011
4) Výsledky inventarizace majetku za rok 2011
5) Vyhodnocení výběrového řízení na pronájem nebytových prostor
6) Vyhodnocení výběrového řízení na zpracování změny v územním plánu
7) Žádost o změnu v územním plánu
8) Zrušení usnesení č. 332/2010
9) Žádosti
10) Různé
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 9 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala ing. Annu Vanžurovou a ing. Marcela
Doskočila, zapisovatel: ing. Anna Vanžurová
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3)ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 8/2011 ze dne 30.12.2011 .M. Doskočil
objasňuje rozpočtové opatření, jedná se o konečnou úpravu rozpočtu na rok 2011 na reálně
vynaložený.
4) ZO projednalo a schválilo výsledky inventarizace majetku za rok 2011. M. Doskočil
informuje o výsledcích provedené inventarizace.
5) ZO vyhodnotilo výběrové řízení na pronájem nebytových prostor v budově OÚ. Přihlásila
se jedna uchazečka - paní Lenka Ouzká. Tato uchazečka splňuje hodnotící kritéria, proto ZO
přijalo tuto nabídku.
6) ZO vyhodnotilo výběrové řízení na změnu v územním plánu obce Běrunice. Nabídku podali
dva zájemci. ing. arch. Milan Vojtěch, Sezemice a PAFF – architekti,Praha 10. Vybrán byl ing.
arch. Milan Vojtěch. PAFF-architekti nesplnil zadání a proto byl vyřazen.

7) ZO projednalo a schválilo žádost pana ing. Voráčka na změnu v územním plánu č. par.
116/1 v k.ú. Vlkov nad Lesy – změna z orné půdy na sady (24 355m2). Náklady na změnu
v územním plánu bude hradit ing. Voráček.
8) ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení č. 332/2010 předběžně schváleného prodeje
části obecních pozemků č. par. 20/7 a 30/1 v k. ú. Vlkov nad Lesy panu Šulckovi, Běrunice
167
9) V dalším bodě byly vyřízeny tyto žádosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Běrunice o souhlas k bezúplatnému nabývání majetku
k nahodilým činnostem. D. Franclová vysvětluje podstatu žádosti. Jedná se o souhlas, aby
přijmutí každého sebemenšího sponzorského daru školce se nemuselo schvalovat zvlášť na
zastupitelstvu obce.
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Radky Midlochové o výměnu okna v provozovně
kadeřnictví. Zároveň odsouhlasilo i výměnu okna v provozovně kosmetiky. V obou případech
jsou okna v dezolátním stavu. Na další zasedání A. Vanžurová předloží předběžné ceny
výměny oken a na jejich základě se zváží, zda se budou vyměňovat i okna v tělocvičně
Obecního domu.
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Bambasové, Velké Výkleky 47 o zpevnění příjezdové
cesty u garáže. Zároveň schválilo zpevnění uličky č. par. 132/46.
-ZO projednalo a schválilo žádost SDH Velké Výkleky o finanční příspěvek ve výši 3 000,- na
balíčky pro děti, které se účastní masopustního průvodu.
ZO projednalo a schválilo žádost Spolku občanů Vlkova nad Lesy o příspěvek pro děti na
karneval ve výši 3 000,- Kč.
Na příštím zasedání ZO M. Mašinda předloží žádosti všech spolků na příspěvky na akce na
celý rok 2012 a bude se schvalovat roční výše příspěvků pro jednotlivé spolky. Tyto již
schválené příspěvky budou od žádostí odečteny.
10) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo výzvu ředitelky ZŠ ke kontrole budovy ZŠ Běrunice. ZO rozhodlo, že kontrolu
školy provede stavební komise , která podá zprávu o závadách a navrhne řešení oprav.
-Pan farář Tluka a paní Šléglová osobně informovali ZO o chystané opravě fasády a
plánovaném odvodnění kostela v Běrunicích. Při plánované opravě je třeba dodržet
podmínky památkářů, které však ještě nejsou známy. Paní Šléglová podá zprávu, jakým
způsobem by se postupovalo a poté se ZO rozhodne o udělení dotace.
-Starostka seznámila zastupitele s vyjádřením Krajské správy a údržby silnic, která nesouhlasí
s umístěním zpomalovacích prahů na silnici III/32819 v obci Běrunice

-Středočeský krajský úřad žádá o vyjádření, zda se naše obec připojí k nabídkovému řízení na
výběr dopravců pro zajištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji. Starostka zašle
žádost zastupitelům e-mailem k prostudování a bude se projednávat na dalším ZO.
- Starostka informovala ZO o projednání návrhu změny územního plánu Nového Bydžova a
projednání návrhu změny č. 3 územního plánu obce Lovčice
-Starostka informovala ZO o skončení blokace stanovené v ust. § 16 odst. 2 zákona č.
256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů na provozování veřejného
pohřebiště.
-Firma AKTIV Opava s.r.o. zaslala děkovný dopis za udělení souhlasu k používání znaku naší
obce. Zaslala 5ks odznaků se znakem naší obce s nabídkou možnosti nákupu dalších kusů.
Obec další upomínkové předměty nyní kupovat nebude.
-Policie ČR zaslala zprávu o bezpečnostní situaci v obvodě Městec Králové za období od
1.1.2011 do 31.12.2011. M. Vaníček navrhuje odepsat, aby podali zprávu, jak jsou řešeny
přestupky, které jsou z naší obce nahlášeny a prozatím nejsou vyřešeny.
-Pavel Valtr – energetický poradce předložil návrh na úsporu el. energie a plynu pro obec
Běrunice. ZO bere návrh na vědomí a vzhledem k tomu, že se nyní měnil způsob vytápění
školky, nebude návrh dále posuzován.

diskuse:
-Předložen zápis kontrolního výboru o provedené kontrole Usnesení ZO. (viz
příloha).Starostka podala vysvětlení k zápisu kontrolního výboru. ZO přijímá návrh M.
Kubovčíka, aby starostka na příští ZO připravila podrobné informace včetně mapky, které
pozemky by dle jednání s jejich majiteli bylo možné získat pro výstavbu stavebních parcel. Na
příštím zasedání ZO bude projednán další postup možných odkupů.
Starostka informuje, že návrh kontrolního výboru, jmenovitě uvádět, kdo jak hlasoval, je
v rozporu se Zákonem o ochraně osobních údajů. Proto ZO tento návrh zamítá.
Starostka informuje o potížích ohledně odklizení vozidla u vodní nádrže Plácek. Probíhá
diskuse na toto téma. Případ je nyní řešen Policií ČR.
M. Vaníček se ptá na stav dotace na obecní traktor. Starostka odpovídá, že žádost je podaná
a bude se vyhodnocovat.
M. Vaníček se ptá, jestli se ozývají sadaři z Běruniček. Starostka odpovídá, že se s nimi bude
jednat, až bude zpracováván územní plán.

M. Mašinda informuje o konání Turnaje O pohár starostky obce ve stolním tenise a o jeho
financování.
M.Kubovčík navrhuje se spojit s SÚS, aby vysbírali příkopy podél silnic. Starostka odpovídá,
že již několikrát poslala J. Kubánka na některé úseky, aby je uklidil. Dále informuje o potížích
při odstraňování černé skládky pneumatik na Kopičáku. Dopis na SÚS napíše. Probíhá diskuse
na téma nešvaru pohazování odpadků kdekoliv.
Starostka informuje o možném vypsání dotace na vodovod a kanalizaci na jaře 2012. Probíhá
diskuse, na který dotační titul by bylo nejlépe žádost podat a jestli by nebylo dobré nechat
projekt a rozpočet zrevidovat jinou firmou. Starostka se bude snažit vyjasnit nejasnosti
ohledně existence vodního zdroje ve Velkých Výklekách a podá zastupitelům informace.
Starostka obce ukončuje zasedání v 22 00 hod.
V Běrunicích dne 31.1.2012
……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil:

Zapsala:

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

ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

ing. Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 14 ze dne 31.1.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

167/14/2012 rozpočtové opatření č. 8/2011 ze dne 30.12.2011
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

168/14/2012 výsledky inventarizace majetku za rok 2011
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

169/14/2012 pronájem nebytových prostor v budově OÚ – provozovna kosmetiky paní
Lence Ouzké , Velké výkleky 57, Běrunice, 289 08. Nájemné činí 1 000,-Kč měsíčně.
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

170/14/2012 zpracovatele změny v územním plánu obce Běrunice ing. arch. Milana
Vojtěcha, Sezemice
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

171/14/2012 žádost úpana ing. Voráčka na změnu v územním plánu č. par. 116/1 v k.ú. Vlkov
nad Lesy
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

172/14/2012 zrušení usnesení č. 332/2010
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

173/14/2012 žádost MŠ Běrunice o souhlas k bezúplatnému nabývání majetku k nahodilým
činnostem
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel
174/14/2012 výměnu okna v provozovně kadeřnictví a v provozovně kosmetiky
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

175/14/2012 zpevnění příjezdové cesty u garáže , Velké Výkleky 47 a zpevnění uličky č.par.

132/46
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

176/14/2012příspěvek SDH Velké Výkleky ve výši 3 000,- obalíčky dětem, které se účastní
masopustního průvodu
Výsledek hlasování: 9 pro
0 proti
0 zdržel

177/14/2012 opříspěvek Spolku občanů Vlkova nad Lesy ve výši 3 000,- pro děti na karneval dne
25.2.2012
Výsledek hlasování: 9 pro

0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:

- žádost Římskokatolické farnosti Městec Králové o příspěvek na opravu kostela Narození
Panny Marie v Běrunicích, podrobnější informace o záměru stavby budou předloženy
-výzvu ředitelky ZŠ Běrunice ke kontrole budovy ZŠ Běrunice
-vyjádření Krajské správy a údržby silnic k umístění zpomalovacích prahů na silnici III/32819
v obci Běrunice
-výzvu Středočeského kraje, zda se připojíme k nabídkovému řízení na výběr dopravců pro
zjištění dopravní obslužnosti ve Středočeském kraji.
-změny v územním plánu Nového Bydžova a obce Lovčice
-skončení blokace stanovené v ust. § 16 odst, 2 zákona č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví
-děkovný dopis od firmy AKTIV OPAVA s.r.o.
- zprávu policie ČR o bezpečnostní situaci v obvodě Městec Králové za rok 2011

V Běrunicích dne 30.1.2012
……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil:

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

ing. Anna Vanžurová
ing. Marcel Doskočil

Zapsala: ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce
člen zastupitelstva obce

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..
………………………………………………………..

…………………………………………………………

