Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 7
ze dne 20. 5. 2015 v hostinci Kampelička ve Velkých Výklekách
Přítomno:
Omluveno:

9 členů zastupitelstva obce
2 členi zastupitelstva obce

P r o g r a m:

1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 2/2015
4) Závěrečný účet obce za rok 2014
5) Účetní závěrka obce za rok 2014
6) Účetní závěrka příspěvkových organizací za rok 2014
7) Nabídky VODA CZ SERVICE s.r.o.
8) Žádosti
9) Různé
10) Diskuze
11) Usnesení a 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 stanovila Marcela Doskočila a
Oldřicha Hochbergera, zapisovatelem Mgr. Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 2/2015
4) ZO projednalo a schválilo závěrečný účet obce za rok 2014
5) ZO projednalo a schválilo účetní závěrku obce za rok 2014
6) ZO projednalo a schválilo účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2014
7) ZO projednalo nabídky firmy VODA SERVICE s.r.o.
8) V tomto bodě byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo žádost pana Suchánka Daniela o pracovní místo
-ZO projednalo žádost pana Suchánka Bohumila o pracovní místo
9) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK
Nymburk, a.s., která se koná dne 28. května 2015 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul.

Palackého v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byl zvolen Ing. Marcel Doskočil.

Diskuze:
-starostka navrhla koupi nového křovinořezu a traktůrku na sekání trávy
-Vladimír Kopřiva navrhuje koupi multikáry

Ve Velkých Výklekách dne 20.5. 2015
…………………………………………………
Iva Schmidová

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

starostka

Ověřili:

Zapsala:

místostarosta

Ing. Marcel Doskočil člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Oldřich Hochberger

…………………………………………

člen zastupitelstva obce

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

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 7 ze dne 20. 5. 2015
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :

82/7/2015 rozpočtové opatření č. 2/2015
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

83/7/2015 závěrečný účet obce za rok 2014
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

84/7/2015 účetní závěrku obce za rok 2014
Výsledek hlasování:
10 pro

0 proti

0 zdržel

85/7/2015 účetní závěrku příspěvkových organizací za rok 2014
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti

0 zdržel

86/7/2015 delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK Nymburk, a.s., která
se koná dne 28. května 2015 od 10.00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého v Poděbradech.
Delegovaným zástupcem byl zvolen Ing. Marcel Doskočil.
Výsledek hlasování:
10 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- nabídky firmy VODA SERVICE s.r.o.
- žádost pana Suchánka Daniela o pracovní místo
- žádost pana Suchánka Bohumila o pracovní místo
- návrh koupě nového křovinořezu a traktůrku na sekání trávy
- návrh koupě multikáry

Ve Velkých Výklekách dne 20.5. 2015

……………………………………………………………

…………………………………………………………..

Iva Schmidová

Marek Mašinda, DiS

starostka

místostarosta

Ověřili: Ing. Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Zapsala: Mgr. Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

