Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23
ze dne 20. 12.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:
Omluveno:

Program :

9 členů zastupitelstva obce
2 členové zastupitelstva obce
4 občané

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočet na rok 2013
4) Rozpočtové opatření 5/2012
5) Úprava rozpočtového výhledu na rok 2013
6) Pověření na konečnou úpravu rozpočtu k 31. 12. 2012
7) Příprava inventarizace majetku obce
8) Dodatek č. 1/2013 s firmou NYKOS
9) Různé
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 9 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu jmenovala Marka Mašindu a Ing. Annu Vanžurovou,
zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný. Příjmy 9 620 600,-Kč, výdaje
9 620 600,-Kč. Rozpočet byl schválen podle paragrafů.

4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2012
5) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtového výhledu 2010-2014 pro rok 2013.
6) ZO projednalo a schválilo konečnou úpravu rozpočtu k 31. 12. 2012. Zpracováním pověřilo
účetní paní Janu Mašindovou. To rozpočtové opatření bude mít č. 6/2012 a schváleno bude
na prvním zasedání v roce 2013.
7) ZO projednalo a schválilo inventarizační komisi ve složení: předseda Mgr. Marta
Kubánková, členové: Ing. Marcel Doskočil, Martin Kubovčík, Ing. Anna Vanžurová, Bc.
Miroslav Vaníček. Paní starostka stanovila plán inventur. Inventury budou provedeny
k 31.12.2012.

8) ZO projednalo dodatek s firmou NYKOS č. 1/2013 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství. ZO souhlasí se zvýšením ceny základní služby na výši 415 679,-Kč, počet
kontejnerů na plasty zvýšit o jeden. Požaduje zachování bodu V. – cena a rozsah plnění
služby tak, jak bylo uvedeno v dodatku pro rok 2012.
9) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo vypracování projektové dokumentace na chodníky ve Velkých
Výklekách v ceně 13 200,-, kterou vypracuje ing. Kašová.
-ZO projednalo žádost paní Kučerové, Běrunice 199 o odkup části pozemku par. č. 467/1 v k.
ú. Běrunice. ZO tuto žádost zamítlo.
-ZO projednalo žádost pana Šantrůčka, Běrunice 201 o vybudování oplocení kolem pozemku
č. par. 3/14 v k. ú. Běrunice. Mezi pozemky 467/20 a 3/14 majitel pozemku 3/14 postaví
vrata. Majitel pozemku nebude nárokovat vybudování vjezdu k těmto vratům.
- ZO projednalo a předběžně schválilo pronájem obecních pozemků – ornou půdu v k. ú.
Velké Výkleky o celkové výměře 21,8739m2 firmě SSHR Velké Výkleky
- ZO projednalo a schválilo žádost manželů Františka a Dagmar Franclových, Běrunice 133
o zrušení věcného břemene na pozemcích 145/2 a 485/3 v k. ú. Běrunice
- ZO projednalo a schválilo žádost pana Jiřího Kratochvíla, Velké Výkleky 76 a Václava
Schmida, Velké Výkleky 91 o zrušení věcného břemene na pozemcích 22/3 a 22/1 v k. ú.
Velké Výkleky
-ZO projednalo a schválilo odkoupení pozemku č. par. 392/1 v k. ú. Běrunice od Miroslava
Hochbergera, bytem Běrunice 185 za částku 17,-/m2
-ZO projednalo a schválilo rozdělení pozemku proti hřbitovu na 2 části, což bude zařazeno do
změny č. 1 ÚP Běrunice
-ZO projednalo a schválilo vypracování polohopisu a výškopisu pozemku pro výstavbu
chodníku v Běrunicích při hlavní silnici směr Městec Králové
-ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Středočeský kraj o převedení pozemků pod
chodníky, které jsou dosud v majetku Středočeského kraje
-ZO projednalo a schválilo opravu věžních hodin na kostele v Běrunicích. Nový stroj bude stát
25 000,- + DPH.
-ZO projednalo a schválilo udělení souhlasu MAS Mezilesí se začleněním do územní
působnosti místního partnerství MAS Mezilesí a s přípravou ISÚ na našem území.
-ZO projednalo a schválilo žádost hasičů Běrunice o příspěvek na rok 2013 ve výši 5 000,-Kč.

Částka je zahrnuta v rozpočtu na rok 2013.
-ZO přijalo rezignaci Bc. Miroslava Vaníčka na předsedu a člena kontrolní komise. Předsedou
kontrolní komise byla zvolena Ing. Anna Vanžurová, členem Oldřich Hochberger.
-ZO nesouhlasí s návrhem manželů Benákových uzavřít nájemní smlouvu, souhlasí
s doplněním zeminy a odklizením štěrku. Benákovi doloží, jaký byl původní stav pozemku.
-ZO projednalo žádost Svazu tělesně postižených o příspěvek. Vzhledem k tomu, že
neodpověděli na dotaz, ZO tuto žádost zamítlo.
Diskuze:
- Ing. Doskočil informoval zastupitele o možnosti vypracování seznamu pozemků KÚ
- Ing. Štěpán zmapuje pozemky orné půdy v k. ú. Velké Výkleky
- starostka informovala o změně v ÚP Lovčice
- starostka informovala o jednání na Pozemkovém fondu ohledně výstavby rodinných domů
- starostka informovala o neakceptování žádosti na OPŽP a znovuvzetí do projednávání po
předložení schválené změny PRVKUK, kterou schválilo Zastupitelstvo Středočeského kraje na
zasedání dne 12. 12. 2012
- starostka informovala o připravované kontrole příspěvkových organizací
- pan Šantrůček netrvá na původní žádosti o koupi pozemku č. par. 467/5 v k. ú. Běrunice
- Ing.Vladímír Štěpán vyřeší umístění hlavního uzávěru plynu se sousedy

V Běrunicích dne 20. 12. 2012
……………………………………………………………
Iva Schmidová

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

starostka

Ověřili: Ing. Anna Vanžurová

Marek Mašinda

místostarosta

člen zastupitelstva obce

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

………………………………………………………..

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 23 ze dne 20. 12. 2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

262/23/2012 rozpočet na rok 2013 jako vyrovnaný a podle paragrafů
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
263/23/2012 rozpočtové opatření č. 5/2012
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti

0 zdržel

264/23/2012 úpravu rozpočtového výhledu 2010-2014 pro rok 2013
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
265/23/2012 konečnou úpravu rozpočtu k 31.12.2012. Zpracováním pověřilo paní Janu
Mašinovou.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
266/23/2012 inventarizační komisi ve složení : předseda Mgr. Marta Kubánková, členové
Martin Kubovčík, Ing. Anna Vanžurová, Bc. Miroslav Vaníček, Ing. Marcel Doskočil
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
267/23/2012 dodatek č. 1/2013 s firmou NYKOS
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti

0 zdržel

268/23/2012 projektovou dokumentaci na chodníky ve Velkých Výklekách v ceně 13 200,-.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
269/23/2012 vybudování vrat mezi pozemky č. par. 467/20 a 3/14 v k. ú. Běrunice
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
270/23/2012 předběžný pronájem obecních pozemků v k. ú. Velké Výkleky firmě SSHR ve
Velkých Výklekách
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
271/23/2012 zrušení věcného břemene na pozemcích 145/2 a 485/3 v k. ú. Běrunice
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

272/23/2012 zrušení věcného břemene na pozemcích 22/3 a 22/1 v k. ú. Velké Výkleky
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
273/23/2012 odkup pozemku č. par. 392/1 v k. ú. Běrunice za cenu 17,-Kč/m2
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
1 zdržel
274/23/2012 rozdělení pozemku v ÚP Běrunice na dvě části
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
275/23/2012 vypracování polohopisu a výškopisu pozemku pro výstavbu chodníku
v Běrunicích
Výsledek hlasování:
9pro
0 proti
0 zdržel
276/23/2012 podání žádosti na Středočeský kraj o převedení pozemků pod chodníky, které
jsou dosud v majetku Stč. kraje.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
277/23/2012 opravu věžních hodin v kostele v Běrunicích
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti

0 zdržel

278/23/2012 udělení souhlasu MAS Mezilesí
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti

1 zdržel

279/23/2012 předsedu kontrolní komise ing. Anna Vanžurová, člen Oldřich Hochberger
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
1 zdržel
neschvaluje:
280/23/2012 žádost paní Mileny Kučerové o odkup části pozemku č. par. 467/1 v k.ú.
Běrunice
Výsledek hlasování:
2 pro
4 proti
3 zdržel
281/23/2012 žádost Svazu tělesně postižených o příspěvek na činnost
Výsledek hlasování:
0 pro
9 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- zaplacení kupní smlouvy ve třech splátkách
- změnu v ÚP Lovčice
- kontrolu příspěvkových organizací
- příspěvek na kult.akce SDH Běrunice
-zrušení žádosti o koupi pozemku č. par 467/5 v k. ú. Běrunice
- vyřešení hlavního uzávěru plynu na poz.č.48 v kú.Velké Výkleky

-zmapování pozemků orné půdy ve Velkých Výklekách

V Běrunicích dne 20.12.2012

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřili: Ing. Anna Vanžurová

Marek Mašinda

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

členka zastupitelstva obce

………………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………

členka zastupitelstva obce

………………………………………………………

