Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 6
ze dne 14. 4. 2015 v zasedací místnosti OÚ
Přítomno:
Omluveno:
P r o g r a m:

10 členů zastupitelstva obce
1 člen zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Směna pozemků – obec Nový
4) Žádosti
5) Různé
6) Usnesení
7) 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 stanovila Jana Hollera a
Martina Midlocha, zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo směnu pozemků návsi v obci Nový.
4) ZO projednalo a schválilo žádost Římskokatolické farnosti-děkanství, Nový Bydžov o
finanční příspěvek ve výši 22 400,- na projektovou dokumentaci na opravu krovu a výměnu
střešního pláště lodi kostela sv. Jan Křtitele ve Vlkově nad Lesy.
5) ZO projednalo a schválilo dodatečné rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové
organizaci - Základní škole – 20 000,- do fondu odměn a 17 697,52 do rezervního fondu. Tím
zrušilo v usnesení číslo 53/5/2015 ze den 5.3.2015 fond odměn 0,- a rezervní fond
37 697,52,-.
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ERV s. r.o. pro projekt „Běrunice, Běruničky –
vodovod – 1. etapa –na výkon TDI, koordinátora BOZP, ZVA a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy.
- ZO projednalo a schválilo návrh obce Dlouhopolsko na úpravu katastrální hranice mezi obcí
Běrunice a Dlouhopolsko. Obec Dlouhopolsko koupilo pozemek 512/2, a tento pozemek
bude převeden do k. ú. Dlouhopolsko
-ZO projednalo a schválilo bezúplatný převod pozemku č. par. 107/2 a č. par. 52 v k. ú.
Slibovice z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Běrunice
-ZO projednalo a schválilo žádost firmy D.E.E.D. a.s. o umístění reklamního poutače
k pozemkům určeným k bytové výstavbě v obci Běrunice.

- ZO projednalo a schválilo žádost firmy DOBOSA u umístění reklamního poutače
k pozemkům určeným k bytové výstavbě v obci Běrunice.
- ZO projednalo a schválilo žádost paní Kristýny Krupičkové o pronájem nebytových prostor
společně s paní Lenkou Ouzkou, která s tímto souhlasí.
- ZO projednalo možnost navýšení platů neuvolněným členům zastupitelstva obce dle
nařízení vlády č. 37/2003 Sb. Zastupitelstvo navýšení platů zamítlo.

Diskuze:
-starostka seznámila zastupitele s nabídkou Lukáše Francla na vytápění ZŠ v Běrunicích
-oznámení SŽDC Hradec Králové o odstranění objektu „Běrunice budova zastávky a byt“ č. p.
130
-starostka informovala o možnosti vývozu eternitu firmou NYKOS

V Běrunicích dne 14. 4. 2015
…………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Marek Mašinda, DiS

starostka

Ověřili:

Zapsala:

místostarosta

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Martin Midloch člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Mgr. Marta Kubánková člen zastupitelstva obce …………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 6 ze dne 14. 4. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

71/6/2015 směnu pozemků návsi v obci Nový
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

72/6/2015 dodatečné rozdělení hospodářského výsledku příspěvkové organizaci - Základní
škole – 20 000,- do fondu odměn a 17 697,52 do rezervního fondu
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
73/06/2015 zrušení v usnesení číslo 53/5/2015 ze den 5.3.2015 fond odměn 0,- a rezervní
fond 37 697,52,- ZŠ Běrunice.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
74/6/2015 žádost Římskokatolické farnosti- děkanství, Nový Bydžov o finanční příspěvek ve
výši 22 400,- na projektovou dokumentaci na opravu krovu a výměnu střešního pláště lodi
kostela sv. Jan Křtitele ve Vlkově nad Lesy.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
75/6/2015 nabídku firmy ERV s.r.o. pro projekt „Běrunice, Běruničky – vodovod – 1. etapa –
na výkon TDI, koordinátora BOZP, ZVA a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
76/6/2015 úpravu katastrální hranice mezi obcí Běrunice a Dlouhopolsko- pozemek č.par
512/2 bude převeden do k.ú. Dlouhopolsko.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
77/6/2015 bezúplatný převod pozemku č. par. 107/2 a stavební č. par. 52 v k. ú. Slibovice
z vlastnictví Středočeského kraje do vlastnictví obce Běrunice
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel
78/6/2015 žádost firmy D.E.E.D. a.s. o umístění reklamního poutače k pozemkům určeným
k bytové výstavbě v obci Běrunice.
Výsledek hlasování:
9 pro
1 proti
0 zdržel
79/6/2015 žádost firmy DOBOSA u umístění reklamního poutače k pozemkům určeným
k bytové výstavbě v obci Běrunice

Výsledek hlasování:

10 pro

0 proti

0 zdržel

80/6/2015 žádost paní Kristýny Krupičkové o pronájem nebytových prostor
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel

n e s c h v a l u j e:
81/6/2015 navýšení platů neuvolněným členům zastupitelstva obce dle nařízení vlády č.
37/2003 Sb.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
-nabídku Lukáše Francla na vytápění ZŠ v Běrunicích
-oznámení SŽDC Hradec Králové o odstranění objektu „Běrunice budova zastávky a byt“ č.p.
130
-informaci o možnosti vývozu eternitu firmou NYKOS

V Běrunicích dne 14. 4. 2015

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Marek Mašinda, DiS

starostka

místostarosta

Ověřili: Jan Holler
Martin Midloch

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

