Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.22
ze dne 12.11.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce
7 občanů

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Vyhodnocení výběrového řízení – hostinec Kampelička
4) Vyhodnocení výběrového řízení – plynové topení
5) Mandátní smlouva o dopravní obslužnosti
6) Obecně závazná vyhláška č.2/2012 o odpadech
7) Rozpočet obce na rok 2013
8) Prodloužení smlouvy na VPP
9) Žádosti
10) Různé
11) Diskuze
12) Usnesení
13 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 Dagmar Franclovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO vyhodnotilo výběrové řízení na pronájem hostince Kampelička. Přihlásili se 2 uchazeči:
pan Hošek Miroslav z Lovčic a pan Živnůstka Tomáš z Kněžic. ZO vybralo pana Hoška z Lovčic.
4) ZO vyhodnotilo výběrové řízení na vybudování plynového topení ve školním bytě. Na
žádost paní Kubánkové, že na zimu to dělat nechce, toto výběrové řízení ZO zrušilo.
5) ZO projednalo a schválilo mandátní smlouvu s městem Městec Králové o dopravní
obslužnosti na rok 2013. Příspěvek činí 150,-Kč na občana.
6) ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru,přepravy,třídění,využívání a odstraňování
komunálních odpadů. ZO stanovilo poplatek za odpad na 600,-Kč na rok. Občan s trvalým
pobytem v obci je osvobozen částkou 100,-Kč, tedy poplatek bude 500,-Kč na osobu za rok.
7) ZO projednalo rozpočet obce na rok 2013. Při jeho projednávání schválilo příspěvky na

kulturní akce jednotlivým spolkům:
SDH Velké Výkleky 25 000,Spolek občanů Vlkova nad Lesy 11 000,Český svaz včelařů o.s. Městec Králové 1 000,Sdružení občanů Běrunic 8 000,TJ Sokol Běrunice – výlet dětí na kole 3 000,na provoz TJ Sokol Běrunice 50 000,8) ZO projednalo a schválilo prodloužení smlouvy na VPP na 2 pracovní místa do 28.2.2013
9) ZO projednalo tyto žádosti:
-ZO projednalo žádost pana Šantrůčka o odprodej pozemku 467/20 v k.ú. Běrunice. Zástupci
obce se sejdou na místě k posouzení situace.
-ZO projednalo žádost manželů Franclových o zrušení věcného břemene na pozemcích
145/2 a 485/3 v k.ú. Běrunice. Starostka zjistí, o jaké věcné břemeno se jedná.
-ZO projednalo žádost SSHR Velké Výkleky o pronájem obecních pozemků. ZO pověřilo ing.
Doskočila ke zjištění bližších informací o pozemcích na KÚ Nymburk.
-ZO projednalo žádost ing. Štěpána o odprodej části pozemku č. par. 48 v k.ú. Velké Výkleky.
Starostka zjistí, zda není po pozemku vedení inženýrských sítí.
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Kazdové a Synkové z Velkých Výklek o zabudování
veřejného osvětlení před domem č.p. 58 ve Velkých Výklekách.
-ZO projednalo žádost paní Kučerové o odkup části pozemku č.par. 467/1 v k.ú. Běrunice.
Zástupci obce se sejdou na místě k posouzení situace.

10) V dalším bodě byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo odkup pozemku č.par. 392/30 v k.ú. Běrunice za cenu 17,-/m2
-ZO projednalo a schválilo odkup pozemku č.par. 392/29 v k.ú. Běrunice za cenu 17,-/m2
-ZO projednalo a schválilo prodej obecních pozemků č.par.42/3, 42/2 a 70/2 v k.ú. Běrunice
panu Zdeňku Zimovi, Vašátkova 1011, Praha 9 198 00 za 1,5 násobek ceny odhadu. Veškeré
náklady s prodejem spojené platí kupující.

-ZO Projednalo a schválilo vypracování projektové dokumentace na opravu chodníků ve
Velkých Výklekách, ulice Na plácku a Vlkově nad Lesy v ulici Lužecká

Bere na vědomí:
-dodělání osvětlení na tenisovém hřišti v Běrunicích
-porucha věžních hodin na kostele v Běrunicích-starostka domluví opravu s farářem
-dopis od právní zástupkyně manželů Benákových
-žádost Svazu tělesně postižených v Městci Králové o příspěvek

V Běrunicích dne 12.11.2012
……………………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřil: Mgr. Marta Kubánková

Oldřich Hochberger

Zapsal: Dagmar Franclová

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

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 22 ze dne 12.11.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

251/22/2012 pronájem hostince Kampelička panu Miroslavu Hoškovi z Lovčic. S nájemcem
bude sepsána nájemní smlouva.
Výsledek hlasování: 7 pro
2 proti
2 zdržel
252/22/2012 mandátní smlouvu s městem Městec Králové na rok 2013
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

253/22/2012 Obecně závaznou vyhlášku č. 2/2012 o poplatku za odpad
Výsledek hlasování: 8 pro
3 proti
0 zdržel
254/22/2012 příspěvky na kulturní akce spolkům
- SDH Velké Výkleky 25 000,-Spolek občanů Vlkova nad Lesy 11 000,-Český svz včelařů o.s. Městec Králové 1 000,-Sdružení občanů Běrunic 8 000,TJ Sokol Běrunice-výlet děí na kole 3 000,Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
255/22/2012 na provoz TJ Sokol Běrunice 50 000,Výsledek hlasování:
10 pro
1 proti

0 zdržel

0 zdržel

256/22/2012 prodloužení smlouvy na VPP
Výsledek hlasování:

10 pro

1 proti

0 zdržel

257/22/2012 zabudování veřejného osvětlení před domem č.p. 58 ve Velkých Výklekách
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

258/22/2012 odkup pozemku č.par. 392/30 v k.ú. Běrunice
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

259/22/2012 odkup pozemku č.par. 392/29 v k.ú. Běrunice
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
260/22/2012 prodej pozemků č.par. 42/3,42/2 a 70/2 v k.ú. Běrunice
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
261/22/2012 vypracování projektu na opravu chodníků ve Velkých Výklekách a Vlkově nad Lesy
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- rozpočet obce na rok 2013
- žádost pana Šantrůčka o odkup pozemku
- žádost manželů Franclových o zrušení věcného břemene
- žádost SSHR Velké Výkleky o pronájem obecních pozemků
-žádost pana Štěpána o odkup části obecního pozemku
-žádost paní Kučerové o odkup části obecního pozemku
- dodělání osvětlení na tenisovém hřišti
- poruchu věžních hodin na kostele v Běrunicích
- dopis od právní zástupkyně manželů Benákových
- žádost Svazu tělesně postižených v Městci Králové

V Běrunicích dne 12.11.2012

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Mgr. Marta Kubánková

Oldřich Hochberger

Zapsal: Dagmar Franclová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

