Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 5
ze dne 5. 3. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
Omluveno:
P r o g r a m:

1)

8 členů zastupitelstva obce
3 členi zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č.1/2015
4) Rozdělení hospodářského výsledku příspěvkových organizací –MŠ,ZŠ,ŠJ
5) Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 - odpady
6) Žádosti
7) Různé
8) Usnesení
9) Závěr

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 8 členů zastupitelstva,
prohlásila zasedání za usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu stanovila Vladimíra Kopřivu a
Hanu Papežovou, zapisovatelem Ing. Annu Vanžurovou.

2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2015
4) ZO projednalo a schválilo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola – 6000,- do fondu odměn, 51 060,18 do rezervního fondu
Školní jídelna – 6000,- do fondu odměn, 40 652,54 do rezervního fondu
Základní škola – 37 697.52 do rezervního fondu
5) ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Běrunice č. 1/2015 o stanovení
systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Běrunice

6) ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ERV s.r.o. pro projekt „Běrunice a Velké Výkleky –
ČOV a tlaková kanalizace – poradenskou činnosti a monitoring provozování
vodohospodářské infrastruktury v rámci projektu v době jeho udržitelnosti po dobu deseti
let a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
7) ZO projednalo a schválilo nabídku firmy RECPROJEKT s.r.o. na zpracování projektové
dokumentace vodovodních přípojek – 1. etapa.
8)ZO projednalo a schválilo nabídku firmy CSSC a.s. na zpracování výběrového řízení na

výstavbu vodovodu a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
9) V tomto bodě byly projednány tyto žádosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost manželů Doskočilových o prodej stavebního pozemku v k.ú.
Vlkov nad Lesy st. P. č. 30/21 o výměře 837m2 za 100,-/m2. Podmínky smlouvy budou
totožné jako při prodeji sousedního pozemku.
- ZO projednalo žádost pana Jana Černého, který žádá o koupi obecního pozemku v obci
Vlkov nad Lesy a rozhodlo tento pozemek neprodávat.
- ZO projednalo žádost pana Josefa Teplého o příspěvek na opravu kanalizační vpusti, která
se nachází před jeho domem ve Vlkově nad Lesy. ZO souhlasí s podmínkou sepsání věcného
břemene vedení kanalizace po pozemku pana Teplého.
- ZO projednalo žádost manželů Jeřábkových o mimořádnou půjčku. Obec nemá žádné
finanční prostředky určené k půjčování občanům. Může nabídnou provizorní ubytování na
nezbytně nutnou dobu.
- ZO projednalo a zamítlo žádost paní Benákové o odstranění štěrku z pozemku č. 346 ve
Velkých Výkekách. Již jednou se tento štěrk odstraňoval, u toho byla paní Benáková a
provedení odsouhlasila
- ZO projednalo žádost paní Haliny Vojtíškové o pracovní místo.
- ZO projednalo a schválilo žádost SDH Běrunice na nákup dovybavení jednotky
- ZO projednalo žádost Spolku Lungta o vyvěšení tibetské vlajky. Obec tibetskou vlajku nemá.
Proto se ke kampani nepřipojí.

10)V bodě různé byly projednány tato záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo podání žádosti na projekt Obnova krajinných prvků – Běrunice,
kterou zpracuje firma RATIFICO s.r.o. Technickou dokumentaci vypracuje firma SOLICITE
s.r.o.
- ZO projednalo a schválilo podání žádosti na projekt Pořízení kontejnerů a kompostérů –
Běrunice, kterou zpracuje firma RATIFICO s.r.o.
- ZO projednalo a schválilo zrušení příspěvku na kanalizaci.
- ZO projednalo a schválilo zadání projektu na vytápění Základní školy v Běrunicích
- ZO projednalo nabídku Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního ruchu Střední
Čechy – Polabí – Zlatý pruh Polabí Tuto nabídku zastupitelstvo zamítlo.
- ZO projednalo nabídku firmy Nykos na svoz drobného kovového odpadu.

- ZO projednalo a schválilo podání žádosti na VPP na 7 pracovních míst.
- ZO projednalo nabídku firmy firmy DOBOSA na umístění bilboardu na stavební pozemky v
Běrunicích.
- ZO projednalo a schválilo podmínky přijetí dětí při zápisu do školky na školní rok 2015/2016,
které navrhla ředitelka MŠ

Diskuze:
- starostka oznámila projednávání návrhu na zadání změny č.1 Územního plánu Nový Bydžov
- starostka přečetla dopis od OSA, který upozorňuje na povinnost nahlašování a zaplacení
poplatku hudební produkce
- starostka oznámila výsledek kontroly hospodaření obce – bez výhrad
- starostka přečetla anonymní dopis
- starostka přečetla výsledek inspekční kontroly , která proběhla v MŠ¨
- M. Mašinda seznámil zastupitele s projektem pana Jírového na rekonstrukci fary. Pan
Jírový navrhuje zbudovat muzeum architekta Jandy.
- M. Mašinda seznámil zastupitele s nespokojeností občanů na předání hostince Kampelička
novému nájemci. Kampelička nebyla předána uklizená.
- starostka informuje, že oprava Kampeličky stála cca 270 000Kč.
- M. Midloch připomíná umístění zrcadla u přejezdu ve Velkých Výklekách, instalace zrcadla
je v jednání

V Běrunicích dne 5. 3. 2015
…………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřili:

…………………………………………………………..
Marek Mašinda, DiS
místostarosta

Vladimír Kopřiva

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala:

Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 5 ze dne 5. 3. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

52/5/2015 rozpočtové opatření č. 1/2015
Výsledek hlasování:
8 pro

0 proti

0 zdržel

53/5/2015 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola – 6000,- do fondu odměn, 51 060,18 do rezervního fondu
Školní jídelna – 6000,- do fondu odměn, 40 652,54 do rezervního fondu
Základní škola – 37 697.52 do rezervního fondu
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
54/5/2015 Obecně závaznou vyhlášku obce Běrunice č. 1/2015 o stanovení systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a
nakládání se stavebním odpadem na území obce Běrunice
Výsledek hlasování:

8 pro

0 proti

0 zdržel

55/5/ nabídku firmy ERV s.r.o. pro projekt „Běrunice a Velké Výkleky – ČOV a tlaková
kanalizace – poradenskou činnosti a monitoring provozování vodohospodářské
infrastruktury v rámci projektu v době jeho udržitelnosti po dobu deseti let a pověřilo
starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
56/5/2015 nabídku firmy RECPROJEKT s.r.o. na zpracování projektové dokumentace
vodovodních přípojek – 1. etapa.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
57/5/2015 nabídku firmy CSSC a.s. na zpracování výběrového řízení na výstavbu vodovodu a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
58/5/2015 žádost manželů Doskočilových o prodej stavebního pozemku v k.ú. Vlkov nad Lesy
st. P. č. 30/21 o výměře 837m2 za 100,-/m2
Výsledek hlasování:
7 pro
1 proti
0 zdržel
59/5/2015 příspěvek na opravu kanalizační vpusti, která se nachází před jeho domem ve
Vlkově nad Lesy. ZO souhlasí s podmínkou sepsání věcného břemene vedení kanalizace po

pozemku pana Teplého.
Výsledek hlasování:

8 pro

0 proti

60/5/2015 žádost SDH Běrunice na nákup dovybavení jednotky
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti

0 zdržel

0 zdržel

61/5/2015 podání žádosti na projekt Obnova krajinných prvků – Běrunice, kterou zpracuje
firma RATIFICO s.r.o. Technickou dokumentaci vypracuje firma SOLICITE s.r.o.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
62/5/2015 podání žádosti na projekt Pořízení kontejnerů a kompostérů – Běrunice, kterou
zpracuje firma RATIFICO s.r.o.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
63/5/2015 zrušení příspěvku na kanalizaci.
Výsledek hlasování:
8 pro

0 proti

0 zdržel

64/5/2015 zadání projektu na vytápění Základní školy v Běrunicích
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti

0 zdržel

65/5/2015 podání žádosti na VPP na 7 pracovních míst
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti

0 zdržel

66/5/2015 podmínky přijetí dětí při zápisu do školky na školní rok 2015/2016, které navrhla
ředitelka MŠ
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel

n e s c h v a l u j e:
67/5/2015 žádost pana Jana Černého, který žádá o koupi obecního pozemku v obci Vlkov
nad Lesy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
1 zdržel
68/5/2015 žádost manželů Jeřábkových o mimořádnou půjčku
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti

0 zdržel

69/5/2015 vyvěšení tibetské vlajky. Obec tibetskou vlajku nemá. Proto se ke kampani
nepřipojí.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
705/2015 nabídku Partnerské smlouvy o spolupráci v rámci cestovního ruchu Střední Čechy –
Polabí – Zlatý pruh Polabí
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- žádost paní Haliny Vojtíškové o pracovní místo
- nabídku firmy Nykos na svoz drobného kovového odpadu
- projednávání návrhu na zadání změny č.1 Územního plánu Nový Bydžov
- dopis od OSA, který upozorňuje na povinnost nahlašování a zaplacení poplatku hudební
- výsledek kontroly hospodaření obce – bez výhrad
- anonymní dopis
- výsledek kontroly v MŠ
- návrh pana Jírového na rekonstrukci fary
V Běrunicích dne 5.3. 2015

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Marek Mašinda, DiS

starostka

místostarosta

Ověřili: Vladimír Kopřiva
Hana Papežová

Zapsala: Ing. Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

