Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.15
ze dne 27.2.2012 od 19.00 hodin v zasedací místnosti OÚ Běrunice

Přítomno:

Program :

11 členů zastupitelstva obce
1 občan
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Zpráva o hospodaření obce za rok 2011
4) Rozpočtové opatření č. 1/2012
5) Hospodářský výsledek PO za rok 2011
6) Žádost o odkup pozemku
7) Žádost o změnu v územním plánu - Dlouhopolsko
8) Žádost o změnu v územním plánu - Suchánek
9) Bezúplatný převod části pozemku
10) Žádosti
11) Různé
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 Marka Mašindu a Martina Kubovčíka,
zapisovatele Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo zprávu o hospodaření obce Běrunice za rok 2011. Zprávu
přednesl předseda finančního výboru ing. Marcel Doskočil.
Příjmy 10 489 607,- Kč, výdaje 14 705 715, Kč.
Zůstatek na BÚ k 31.12.2011 7 141 247,27 Kč.
4) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2012 – úprava dotace ze státního
rozpočtu. Schválený rozpočet 172 300,- , upravený rozpočet 239 100,-.
5) ZO projednalo a schválilo hospodářský výsledek příspěvkových organizací : mateřské školy,
základní školy a školní jídelny. Všechny organizace mají hospodářský výsledek nulový.
6) ZO projednalo žádost pana Pavla Šulcka o odkoupení části obecního pozemku č. par. 20/7
v k.ú. Vlkov nad Lesy. Žádost bude ještě projednána na příštím zastupitelstvu. Bc. Vaníček
trvá na svém názoru – ať se rozhodnou občané Vlkova nad Lesy.

7) ZO projednalo a schválilo žádost obce Dlouhopolsko o změnu v územním plánu obce
Běrunice v umístění čistírny odpadních vod pro gravitační kanalizaci, která je v územním
plánu umístěna na pozemku č. par. 365/1. Obec Dlouhopolsko žádá o přemístění ČOV na
pozemek č.par. 366/6. Žádost bude zahrnuta do projednávání změny č. 1 územního plánu
obce Běrunice.
8) ZO projednalo a schválilo žádost pana Mariana Suchánka o zrušení předkupního práva
v územním plánu obce Běrunice na pozemku č. par. 392/44. Žádost bude zahrnuta do
projednávání změny č. 1 územního plánu obce Běrunice.
9) ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod části zemědělského
pozemku podle § 5 odst. 1 zákona č. 95/1999 Sb. č.par. 38/5 v k.ú. Vlkov nad Lesy do
vlastnictví obce Běrunice od Pozemkového fondu ČR.
10) ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod části zemědělského pozemku č.par. 38/5
v k.ú. Vlkov nad Lesy do vlastnictví obce Běrunice od Pozemkového fondu ČR.
11) V dalším bodě byly vyřízeny tyto žádosti:
-ZO projednalo a schválilo žádosti o prominutí poplatku za odpady na rok 2012:
Josef Podlaha, Běrunice – za dům čp. 24 v Běrunicích – dům není obýván
Miroslav Němec, Běrunice – za dům čp. 116 v Běrunicích – dům není obýván
Vladimír Svíčka, Velké Výkleky – za dům čp. 35 ve Velkých Výklekách – dům není obýván
Věra Rohlíčková, Běrunice – za dceru Moniku Rohlíčkovou – celoročně žije v zahraničí
Marcel Doskočil, Vlkov nad Lesy – za dceru Kláru Wingen se synem Nicholasem – celoročně
žijí v zahraničí
Václav Vácha, Velké Výkleky – za dům čp. 29 ve Velkých Výklekách – dům není obýván
Alena Kopřivová, Velké výkleky – za dům čp. 54 ve Vlkově nad Lesy – dům není obýván
František Janouch, Vlkov nad Lesy – za dům čp. 52 ve Vlkově nad Lesy – dům není obýván
Jaroslav Hatle, Vlkov nad Lesy – za dceru Blanku Hatlovou – celoročně žije v zahraničí

-ZO projednalo další žádosti o prominutí poplatku za odpady na rok 2012. U těchto žádostí
požaduje doložení placení poplatku v místě pobytu, jak navrhla ing. Vanžurová.
-Jaroslav Ondrejka, Slibovice čp. 31 – za paní Marii Ondrejkovou
-Věra Janouchová, Běrunice čp.129– za vnučku Martinu Daňkovou
-Alena a Richard Klímovi, Vlkov nad Lesy čp.10 – za dvě osoby
-Jana Nováková, Běruničky čp. 34 – za sebe a dceru Karolínu Staňkovou

-ZO projednalo a schválilo žádost pana Jakuba Říhy, majitele a provozovatele hostince
v Běrunicích o zapůjčení kulečníkového stolu k dlouhodobému využití v místním hostinci.
Starostka bude dále jednat o výši nájmu.
-ZO projednalo a schválilo žádost Občanského sdružení občanů Běrunic o bezplatný
pronájem OD dne 24.3.2012, kdy budou pořádat jarní posezení pro seniory.
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Jaroslavy Odlové o umístění dopravního zrcadla
v místě výjezdu z ulice na hlavní silnici, kde je špatný výhled.
12) V bodě různé byly projednány následující záležitosti:
-ZO projednalo informace k nabídkovému řízení na výběr dopravců pro zajištění dopravní
obslužnosti Středočeského kraje. ZO souhlasí s názorem sdružení, které nás zastupuje. To
znamená, že k výpovědi dopravců se nepřipojíme.
-ZO projednalo a schválilo podání žádosti na Úřad práce o zaměstnání 7 pracovníků na VPP
pro rok 2012.
-ZO projednalo a schválilo nutnost opravit podlahu v obecním domku čp.136 v Běrunicích –
v prodejně maso-uzeniny p.Dvořáčka.
-Marek Mašinda přednesl požadavky na finanční příspěvky jednotlivých spolků v naší obci.
Zastupitelé si materiály prostudují.
-Anna Vanžurová informovala o nabídkách na výměnu oken v kadeřnictví a kosmetice.
Poptávali jsme firmy Bohemia Okno, Stavona a Kobla.
-Ing. Šťastná podala zprávu o stavu závad v budově ZŠ a vymezila tři základní nedostatky:
voda – špatné rozbory – akutní stav, zatékání do střechy – výměna šablon, stav oken.
Navrhuje oslovit odbornou firmu, která bude schopna vyřešit problém s vodou a nabídku na
opravu střechy. Ing. Zima navrhuje opravit akutní věci a připravit projekt na celkovou
rekonstrukci. Jako řešení problému s vodou navrhuje jiný vodní zdroj. Bc. Vaníček navrhuje
celou věc řešit odborně. Starostka navrhuje provést rozbor vody ze studny přes silnici a
oslovit p. Malinu z Běruniček na opravu střechy.
-Starostka informovala o jednání s SUS ohledně úklidu příkopů podél silnic. SUS přislíbili, že
toto uklidí.
-Starostka informovala o zaslání dopisu na SFŽP o vyjádření, zda máme nebo nemáme
ochranné pásmo vodního zdroje, což je jedna z podmínek žádosti o dotace.
-Policie ČR, Obvodní oddělení Městec Králové zaslalo vyrozumění k dotazu pana Vaníčka
k věci přestupku proti majetku v obci Běruničky.
-Starostka informovala o inspekční zprávě, která vznikla na základě inspekční činnosti

v Základní škole Běrunice ve školním roce 2011/2012.
- Pan Mauchler navrhuje pořídit informační turistické a cykloturistické tabule. Pro Vlkov nad
Lesy je ochoten sám tabuli vyrobit. Starostka se zeptá v Městci Králové, zda plánují výstavbu
cyklostezky v rámci mikroregionu.
-ZO projednalo obeslání dalších majitelů pozemků s nabídkou odkupu pro výstavbu
rodinných domů. Obešleme další vlastníky na hlavní ulici u silnice směrem na Městec
Králové. Zjistíme možnost odkupu pozemku od ing. Záhory. Dále zjistíme možnost výstavby
za bytovkou ve Velkých Výklekách a pozemky ve Velkých Výklekách proti zástavbě v ulici U
Lávek.
-Starostka seznámila ZO se špatným stavem lípy na veřejném prostranství v Běrunicích před
domem čp. 178. Bc. Vaníček vznesl dotaz, kdy se skácí jasany v Běruničkách – mají zajistit
Szabovi – je nutné je skácet do začátku vegetačního období. Starostka dále oznamuje, že byla
pokácena lípa u kostela a ořech na rohu ulice Pod Baráky.

V Běrunicích dne 27.2.2012
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

Ověřil:

místostarosta

Marek Mašinda

člen zastupitelstva obce

Martin Kubovčík

člen zastupitelstva obce

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

………………………………………………………..

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 15 ze dne 27.2.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

178/15/2012 zprávu o hospodaření obce za rok 2011
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

179/15/2012 rozpočtové opatření č. 1/2012 – úprava dotace ze státního rozpočtu
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

180/15/2012 hospodářské výsledky rozpočtových organizací za rok 2011. Všechny
organizace mají hospodářský výsledek nulový.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

181/15/2012 žádost obce Dlouhopolsko o změnu v územním plánu obce Běrunice v umístění
čistírny odpadních vod z pozemku č.par. 365/1 na pozemek č. par. 366/6.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

182/15/2012 žádost pana Mariana Suchánka o zrušení předkupního práva v územním plánu
obce Běrunice na pozemek č.par. 392/44
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

183/15/2012 podání žádosti o bezúplatný převod části zemědělského pozemku č.par. 38/5
v k.ú. Vlkov nad Lesy do vlastnictví obce Běrunice od Pozemkového fondu ČR.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

184/15/2012 bezúplatný převod části zemědělského pozemku č.par. 38/5 v k.ú. Vlkov nad
Lesy do vlastnictví obce Běrunice od Pozemkového fondu ČR.
Výsledek hlasování: 11 pro
0 proti
0 zdržel
185/15/2012 žádost pana Jakuba Říhy o dlouhodobém pronájmu kulečníkového stolu.
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

186/15/2012 bezplatný pronájem OD Občanskému sdružení občanů Běrunic dne 24.3.2012
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

187/15/2012 žádost paní Odlové Jaroslavy o umístění dopravního zrcadla u výjezdu z ulice na

hlavní silnici
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

188/15/2012 podání žádosti na Úřad práce o zaměstnání 7 pracovníků na VPP.
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

189/15/2012 žádosti o prominutí poplatku za odpady na rok 2012
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

190/15/2012 nepřipojit se k nabídkovému řízení na výběr dopravců pro zajištění dopravní
obslužnosti Středočeského kraje
Výsledek hlasování: 11 pro

0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
-opravu podlahy v prodejně uzenin v Běrunicích
- žádost p.Šulcka
-požadavky spolků v naší obci na rok 2012
-poslání dopisu na SFŽP
-návrh na pořízení informačních turistických a cykloturistických tabulí
- nabídku odkupu pozemků pro výstavbu nových RD
-doložení plateb za odpady

V Běrunicích dne 27.2.2012
……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil:

Marek Mašinda

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

Martin Kubovčík

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

