Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 9
ze dne 31. 7. 2015 v obytné buňce ve Slibovicích
Přítomno:
Omluveno:

7 členů zastupitelstva obce
4 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. 3/2015
4) Prodej stavebních parcel
5) Prodej části obecního pozemku v Běrunicích
6) Smlouvy a prodej stavebních pozemků
7) Žádosti
8) Různé
9) Diskuze
10) 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 7 členů zastupitelstva,
prohlásila zasedání za usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu stanovila Radka Černého a
Martina Midlocha, zapisovatelem Hanu Papežovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2015
4) ZO projednalo a schválilo prodej stavebních parcel v lokalitě U Kravína v Běrunicích
5) ZO projednalo a schválilo prodej části pozemku č. par. 467/1 v k.ú. Běrunice o výměře cca
70m2 panu Vojtěchu Čermákovi za cenu 1,5 násobeku ceny odhadu. Veškeré výdaje
s prodejem související zaplatí kupující.
6) V tomto bodě byly projednány tyto smlouvy:
- ZO projednalo a schválilo prodej stavebního pozemku č.par. 392/68 v k.ú. Běrunice o
výměře 823m2 Josefu Podlahovi a Lence Podlahové za účelem stavby rodinného domu a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
-ZO projednalo a schválilo prodej stavebního pozemku č. par. 392/61 v k.ú. Běrunice o
výměře 1000m2 Radku Černému za účelem stavby rodinného domu a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
-ZO projednalo a schválilo prodej stavebního pozemku č. par. 392/62 v k.ú. Běrunice o
výměře 1000m2 Michaele Talavaškové za účelem stavby rodinného domu a pověřilo
starostku k podpisu smlouvy

-ZO projednalo a schválilo prodej stavebního pozemku č. par. 392/60 v k.ú. Běrunice o
výměře 1200m2 Tereze Veselé a Jiřímu Jamborovi za účelem stavby rodinného domu a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
7) V tomto bodě byly projednány tyto žádosti:
-ZO projednalo a schválilo žádost pana Jana Krátkého o prodloužení nájemní smlouvy na
pronájem 2np budovy MŠ v Běrunicích o 1 rok za stávajících podmínek. K nájemní smlouvě
bude sepsán dodatek č. 1.
-ZO projednalo a schválilo žádost ředitelky MŠ Běrunice o povolení výjimky z maximálního
počtu dětí 24 na 25 pro školní rok 2015/2015, tedy od 1.9.2015 do 30.6.2016.
8) V tomto bodě byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ERW na akci výstavba technické infrastruktury pro
lokalitu rodinných domů – ul. U Kravína a to:
Výběrové řízení na zhotovitele 78650,Výkon TDI
157300,Výkon koor. BOZP
31460,Zpracování Plánu BOZP
4840,-ZO projednalo a rozhodlo o výběru nejvhodnější nabídky výběrového řízení na pořízení
kontejnerů a kompostérů. Tímto schvaluje, že uvedená veřejná zakázka bude přidělena
uchazeči MEVATEC, s.r.o., neboť tato firma učinila nejnižší nabídkovou cenu
-ZO projednalo a schválilo Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018872/VB/002 s názvem stavby:
Běrunice, kNN pro p.č. 392/56, 14 OM s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická
874/8 a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
-ZO projednalo nabídku Římskokatolické farnosti-děkanství v Novém Bydžově o převedení
kostela ve Vlkově nad Lesy do majetku obce. Tuto nabídku zastupitelstvo nepřijalo.
Diskuze:
- starostka informovala zastupitele o vzdání se mandátu Vladimíra Kopřivy ke dni 30.6.2015.
Následně do funkce člena zastupitelstva obce Běrunice jmenovala Petra Vojtíška, který
vzápětí toto jmenování také odmítl. Dalším členem v pořadí na kandidátce byl Tomáš Launa,
který jmenování přijal. Tohoto zasedání se nezúčastnil z důvodu plánované dovolené. Proto
slib složí na nejbližším dalším zasedání.
-p.Vaníček se ptal na rekonstrukci buňky – má dodat návrh na řešení opravy, výměny buňky
-p.Vaníček oznámil černou skládku – žádost o likvidaci –skládka bude odvezena
-p.Vaníček -připomínky k novému projektu sadů – způsob řešení, názory občanů
-p.Vaníček se doptával ohledně finančního příspěvku na vodovod
-p.Vaníček upozornil na prasklý chodník u pomníčku
-p.Papežová informovala o stavu hasičárny a obleků ve Vlkově nad Lesy

-byla podána stížnost na pálení plastů, pokud se to bude opakovat, budou zavoláni hasiči a
viník bude hradit výjezd

Ve Slibovicích 31.7.2015

…………………………………………………
Iva Schmidová

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

starostka

Ověřili:

Zapsala:

místostarosta

Radek Černý

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce …………………………………………

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 9 ze dne 31. 7. 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
99/9/2015 rozpočtové opatření č. 3/2015
Výsledek hlasování:
7 pro

0 proti

0 zdržel

100/9/2015 prodej stavebních parcel v lokalitě U Kravína v Běrunicích
Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

101/9/2015 prodej části pozemku č. par. 467/1 v k.ú. Běrunice o výměře cca 70m2 panu
Vojtěchu Čermákovi za cenu 1,5 násobeku ceny odhadu. Veškeré výdaje s prodejem
související zaplatí kupující. Zastupitelstvo pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
102/9/2015 prodej stavebního pozemku č.par. 392/68 v k.ú. Běrunice o výměře 823m2
Josefu Podlahovi a Lence Podlahové za účelem stavby rodinného domu a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
103/9/2015 prodej stavebního pozemku č. par. 392/61 v k.ú. Běrunice o výměře 1000m2
Radku Černému za účelem stavby rodinného domu a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
104/9/2015 prodej stavebního pozemku č. par. 392/62 v k.ú. Běrunice o výměře 1000m2
Michaele Talavaškové za účelem stavby rodinného domu a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
105/9/2015 prodej stavebního pozemku č. par. 392/60 v k.ú. Běrunice o výměře 1200m2
Tereze Veselé a Jiřímu Jamborovi za účelem stavby rodinného domu a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
106/9/2015 žádost pana Jana Krátkého o prodloužení nájemní smlouvy na pronájem 2np
budovy MŠ v Běrunicích o 1 rok za stávajících podmínek. K nájemní smlouvě bude sepsán
dodatek č. 1.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
107/9/2015 žádost ředitelky MŠ Běrunice o povolení výjimky z maximálního počtu dětí 24 na

25 pro školní rok 2015/2015, tedy od 1.9.2015 do 30.6.2016
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti

0 zdržel

108/9/2015 nabídku firmy ERW na akci výstavba technické infrastruktury pro lokalitu
rodinných domů – ul. U Kravína
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

109/9/2015 výběr nejvhodnější nabídky výběrového řízení na pořízení kontejnerů a
kompostérů - uvedená veřejná zakázka bude přidělena uchazeči MEVATEC, s.r.o., neboť tato
firma učinila nejnižší nabídkovou cenu
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
110/9/2015 Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a
smlouvu o právu provést stavbu č. IV-12-6018872/VB/002 s názvem stavby: Běrunice, kNN
pro p.č. 392/56, 14 OM s ČEZ Distribuce, a.s. Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8 a pověřilo
starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
111/9/2015 nabídku Římskokatolické farnosti-děkanství v Novém Bydžově o převedení
kostela ve Vlkově nad Lesy do majetku obce
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
bere na vědomí:
-informaci o vzdání se mandátu Vladimíra Kopřivy ke dni 30.6.2015. Následně do funkce
člena zastupitelstva obce Běrunice jmenovala Petra Vojtíška, který vzápětí toto jmenování
také odmítl. Dalším členem v pořadí na kandidátce byl Tomáš Launa, který jmenování přijal.
Tohoto zasedání se nezúčastnil z důvodu plánované dovolené. Proto slib složí na nejbližším
dalším zasedání
-p.Vaníček se ptal na rekonstrukci buňky – má dodat návrh na řešení opravy, výměny buňky
-p.Vaníček oznámil černou skládku – žádost o likvidaci –skládka bude odvezena
-p.Vaníček -připomínky k novému projektu sadů – způsob řešení, názory občanů
-p.Vaníček se doptával ohledně finančního příspěvku na vodovod
-p.Vaníček pozornil na prasklý chodník u pomníčku
-p.Papežová informovala o stavu hasičárny a obleků ve Vlkově nad Lesy
-byla podána stížnost na pálení plastů, pokud se to bude opakovat, budou zavoláni hasiči a
viník bude hradit výjezd

V Běrunicích dne 31. 7. 2015

……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda, DiS

starostka

místostarosta

Ověřili:

Radek Černý

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Zapsala: Hana Papežová

