Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č.20
ze dne 5.9.2012 od 19.00 hodin v v zasedací místnosti OÚ Běrunice
Přítomno:

Program :

10 členů zastupitelstva obce
1 člen omluven
4 občané
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
OZV č.1/2012 o místních poplatcích
Výběrové řízení na pronájem hostince Kampelička
Různé
Diskuze
Usnesení
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. Marcela Doskočila a Mgr. Martu
Kubánkovou, zapisovatele ing. Annu Vanžurovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo OZV č. 1/2012 o místních poplatcích. Dle nového zákona je
vypuštěn místní poplatek za výherní automaty. Na základě připomínky A. Vanžurové je
poplatek za pronájem veřejného prostranství pro lunaparky je přesunut do paušální částky,
dohodnutá částka 500 Kč za pobyt při pouti a posvícení.
4) ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na pronájem hostince Kampelička ve
Velkých Výklekách. Minimální nájemné činí 2500,-Kč. Současný nájemce Václav Malina podal
výpověď a nabízí k odprodeji vybavení hostince, přikládá seznam. Obec koupí pouze mříž na
dveřích, nápisy a stojan na kola.
5) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost MŠ Běrunice o udělení výjimky v maximálním počtu dětí
z 24 na 25 pro školní rok 2012/2013
- ZO projednalo a schválilo návratnou finanční výpomoc Sokolu Běrunice ve výši 150 000,-Kč
a příspěvek ve výši 150 000,- Kč na nákup autobusu, jak po diskuzi navrhl M. Doskočil.
Přítomní zástupci Sokola seznámili zastupitele se současným špatným technickým stavem
autobusu, jeho využitím a přínosem pro klub. Domluveno bylo splácení půjčky 50 000,- ihned
po prodeji starého autobusu a dále 50 000,- ročně. Dále zájezdy pro obec, místní školu a
školku budou zdarma.

-ZO projednalo a schválilo:
- Základní škola v Běrunicích je místem k odkládání papíru, oprávněnou osobou je ředitelka
školy Mgr. Bohumila Fifernová
- Separační dvůr v Běrunicích je místem k odkládání kovů, oprávněnou osobou je pan
Miroslav Semirád, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů obce Běrunice

Bere na vědomí:
- nabídky pro vybudování bezdrátového rozhlasu pro obce Vlkov nad Lesy a Slibovice
-výpověď z nájmu nebytových prostor hostince Kampelička ve Velkých Výklekách ke dni
30.9.2012 nájemcem panem Malinou Václavem
-odmítnutí stavebního pozemku panem Větrovským

Diskuze:
- Ředitelka základní školy objasňuje požadavek na výjimku ohledně počtu dětí. Dále
informuje o předpokládaném počtu žáků v příštích letech a o provedených opravách školy
během prázdnin. Informuje, že by bylo vhodné uvažovat o výměně oken a topení v budově
školy
-Marcel Doskočil žádá o umístění odpadkového koše k dětskému hřišti ve Vlkově nad Lesy.
Dále informuje o záměru zbudování plotu okolo dětského hřiště a o plánované úpravě
fotbalového hřiště na Vlkově na podzim
- je připomenuto plánované vybudování oplocení kolem dětského hřiště v Běrunicích
-starostka oznámila zastupitelům konání voleb ve dnech 12. a 13. října 2012 do
zastupitelstev krajů
- starostka oznámila, že žádost o dotaci na vybudování kanalizace je podaná
- starostka oznámila, že pro vybudování zpevněné plochy před občanskou vybaveností je
nutný souhlas SÚS
- starostka oznámila, že žádala SÚS o opravu krajnice podél chodníku a kanálů v ulici Hlavní
v Běrunicích. Opravu SUS bude zvažovat, až bude znám výsledek žádosti o dotaci na
vybudování kanalizace. Prozatím SUS nebezpečný úsek označí.
- M. Kubánková upozorňuje, že některým rodičům se příspěvek na školní družinu zdá vysoký
- M. Vaníček připomíná opravu kanálu a vyčištění rybníčku a náhonu v Běruničkách. Dle
zjištění starostky by vybagrování rybníčku stálo cca milion Kč, je zvažována levnější varianta
- H. Papežová hovoří o problémech s tlakem vodovodu na Vlkově nad Lesy.
-starostka zjistí, kolik by stálo vypracování projektu na opravu chodníků v Běrunicích na ulici
Hlavní a Ohrada a ve Vlkově nad Lesy v ulici Lužecká.

V Běrunicích dne 5.9.2012
……………………………………………………………
Iva Schmidová

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

starostka

Ověřil: Ing. Marcel Doskočil

Mgr. Marta Kubánková

Zapsal: Ing. Anna Vanžurová

místostarosta

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 20 ze dne 5.9.2012
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice

schvaluje :

234/20/2012 OZV č. 1/2012 o místních poplatcích
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti

0 zdržel

235/20/2012 vypsání výběrového řízení na pronájem hostince Kampelička ve Velkých
Výklekách
Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

236/20/2012 povolení výjimky v počtu dětí pro školní rok 2012/2013
Výsledek hlasování: 10 pro
0 proti
0 zdržel
237/20/2012 návratnou finanční výpomoc Sokolu Běrunice ve výši 150 000,- Kč a příspěvek
ve výši 150 000,-Kč na nákup autobusu
Výsledek hlasování:

8 pro

2 proti

0 zdržel

238/20/2012 ZŠ Běrunice je místem k odkládání papíru, oprávněnou osobou je Mgr.
Bohumila Fifernová
Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

239/20/2012 separační dvůr Běrunice je místem k odkládání kovů, oprávněnou osobou je
pan Miroslav Semirád, velitel jednotky sboru dobrovolných hasičů Běrunice
Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- nabídky pro vybudování bezdrátového rozhlasu pro obce Vlkov nad Lesy a Slibovice
- výpověď z nájmu neb. prostor hostince Kampelička k 30.9.2012
- odmítnutí stavebního pozemku panem Větrovským

- oznámení o konání voleb do zastupitelstva Středočeského kraje
- podání žádosti na vybudování kanalizace
- pořízení odpadkového koše k dětskému hřišti ve Vlkově nad Lesy
- zjištění ceny projektu na opravu chodníků

V Běrunicích dne 5.9.2012

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Ing. Milan Zima

starostka

místostarosta

Ověřil: Ing. Marcel Doskočil

Mgr. Marta Kubánková
Zapsal: Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

………………………………………………………..

člen zastupitelstva obce

…………………………………………………………

