Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 14
ze dne 18. 12. 2015 v zasedací místnosti OÚ v Běrunicích
Přítomno:
Omluveni:
P r o g r a m:

9 členů zastupitelstva obce
2 členi zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočet na rok 2016
4) Úprava rozpočtového výhledu na rok 2016
5) Příprava inventarizace majetku obce k 31. 12. 2015
6) Rozpočtové opatření č.6/2015
7) Smlouva o zřízení věcného břemene – služebnosti – Vlkov n.L.
8) Obecně závazná vyhláška č.2/2015
9) Smlouva o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inž. sítě - vodovod
10) Žádosti
11) Různé
12) Usnesení
13) 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 Jana Hollera a Hanu
Papežovou, zapisovatelem Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočet na rok 2016. Návrh rozpočtu pro rok 2016 byl
zveřejněn na veřejné přístupové úřední desce a obsah úřední desky Obec zveřejnila i
způsobem umožňující dálkový přístup (vyvěšeno 1. 12. 2015, sejmuto 18. 12. 2015). Proti
návrhu rozpočtu nebyly vzneseny žádné připomínky P 17 730800,-Kč, V 25 086 300,-Kč,
financování 7 355 500,-Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový, je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby a
závazným ukazatelem jsou paragrafy. V průběhu roku 2016 bude rozpočet dle potřeb
upravován rozpočtovými opatřeními. Schodek rozpočtu bude pokryt z prostředků ušetřených
z minulých let.
4) ZO projednalo a schválilo úpravu rozpočtového výhledu 2015 - 2017 pro rok 2016
5) ZO projednalo inventarizaci majetku obce k 31. 12. 2015 a schválilo plán inventur a
jmenovalo inventarizační komisi.
6) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 6/2015

7) ZO projednalo a schválilo smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-126017648/002, Vlkov nad Lesy, U Lesa, kNN pro p. č. 30/2 H2A6
8) ZO projednalo a schválilo Obecně závaznou vyhlášku obce Běrunice č. 2/2015 o místním
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů

9) ZO projednalo a schválilo Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č.15/1891/KH/Rý/BS k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu Běrunice,
Běruničky – vodovodní přípojky I. etapa
10) V tomto bodě byly projednány tyto žádosti:
-ZO projednalo žádost o osvobození příspěvku na vodovodní přípojku manželů Jany a
Mariána Szabových, bytem Ke Statku 44, Běruničky. Tato žádost bude projednána v příštím
zastupitelstvu za přítomnosti majitelů nemovitosti.
-ZO projednalo žádost o osvobození příspěvku na vodovodní přípojku manželů Adolfíny a
Gašpara Szabových, bytem Ke Statku 42, Běruničky. Tato žádost bude projednána v příštím
zastupitelstvu za přítomnosti majitelů nemovitosti.

- ZO projednalo žádost Zuzany Balášové, bytem Ohrada 83, Běrunice o snížení nájmu
v Hostinci Kampelička z 3500,- na 2500,- měsíčně. ZO rozhodlo o zrušení kauce a tím bude
zaplaceno nájemné.
- ZO projednalo a schválilo žádost SDH Běrunice na nákup přileb s osvětlením

11) V bodě různé byly projednány:
- ZO projednalo nabídku firmy TSProduction.cz. Tuto nabídku neodsouhlasilo
-ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1/2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového
hospodářství s firmou Nykos a.s., Ždánice
-ZO projednalo a schválilo Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční
dotace v požární ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Stč. kraje na rok 2015 ve výši 13 210,-ZO projednalo a schválilo Smlouvu o likvidaci kalů z čištění komunálních odpadních vod
včetně dopravy a nakládky a to 400Kč/t s firmou Proagro Nymburk a.s. se sídlem
Poděbradská 2026, Nymburk
-ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení č. 358/30/2013 ze dne 30. 10. 2013 - směna
pozemků

-ZO projednalo a schválilo žádosti organizací o příspěvky na rok 2016 na kulturní a
společenské akce
-ZO projednalo a schválilo vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku
v ulici Lužecká v obci Vlkov nad Lesy

Diskuze:
- Anna Vanžurová přednesla zprávu kontrolního výboru
- Miroslav Jírový přednesl námět na připomenutí výročí rodáka Františka Jandy, případně
zhotovení pamětní desky

V Běrunicích 18. 12. 2015

…………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

Ověřili:

…………………………………………………………..
Marek Mašinda
místostarosta

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

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

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 14 ze dne 18. 12. 2015
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
152/14/2015 rozpočet na rok 2016. Návrh rozpočtu pro rok 2016 byl zveřejněn na veřejné
přístupové úřední desce a obsah úřední desky Obec zveřejnila i způsobem umožňující
dálkový přístup (vyvěšeno 1. 12.2015, sejmuto 18. 12. 2015). Proti návrhu rozpočtu nebyly
vzneseny žádné připomínky P 17 730800,-Kč, V 25 086 300,-Kč, financování 7 355 500,-Kč.
Rozpočet je navržen jako schodkový, je zpracován v třídění podle rozpočtové skladby a
závazným ukazatelem jsou paragrafy. V průběhu roku 2016 bude rozpočet dle potřeb
upravován rozpočtovými opatřeními. Schodek rozpočtu bude pokryt z prostředků ušetřených
z minulých let.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
153/14/2015 schvaluje uzavření Smlouvy č. 15234424 o poskytnutí podpory ze státního
fondu životního prostředí ČR v rámci Operačního programu Životní prostředí mezi Státním
fondem životního prostředí České republiky a obcí Běrunice na projekt: "Pořízení kontejnerů
a kompostérů - Běrunice".
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
154/14/2015 úpravu rozpočtového výhledu 2015 - 2017 pro rok 2016
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
155/14/2015 plán inventur a jmenovalo inventarizační komisi.
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti

0 zdržel

156/14/ 2015 rozpočtové opatření č. 6/2015
Výsledek hlasování:
9 pro

0 zdržel

0 proti

157/14/2015 smlouvu o zřízení věcného břemene – služebnosti č. IV-12-6017648/002, Vlkov
nad Lesy, U Lesa, kNN pro p. č. 30/2 H2A6
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
158/14/2015 Obecně závaznou vyhlášku obce Běrunice č. 2/2015 o místním poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování
komunálních odpadů
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

159/14/2015 Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti inženýrské sítě
č.15/1891/KH/Rý/BS k pozemní komunikaci a podmínkám stavby a provozu Běrunice,
Běruničky – vodovodní přípojky I. etapa
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
160/14/2015 zrušení kauce a převedení prostředků na zaplacení nájemného v Hostinci
Kampelička
9 pro
0 proti
0 zdržel
161/14/2015 žádost SDH Běrunice na nákup přileb s osvětlením
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti

0 zdržel

162/14/2015 dodatek č. 1/2016 ke smlouvě na zabezpečení odpadového hospodářství
s firmou Nykos a.s., Ždánice
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
163/14/2015 Smlouvu o poskytnutí dotace z Programu účelové neinvestiční dotace v požární
ochraně na výdaje jednotek SDH obcí Stč. kraje na rok 2015 ve výši 13 210,Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
164/14/2015 Smlouvu o likvidaci kalů z čištění komunálních odpadních vod včetně dopravy a
nakládky a to 400Kč/t s firmou Proagro Nymburk a.s. se sídlem Poděbradská 2026, Nymburk
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
165/14/2015 zrušení usnesení č. 358/30/2013 ze dne 30. 10. 2013 - směna pozemků
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
166/14/2015 žádosti organizací o příspěvky na rok 2016 na kulturní a společenské akce
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
167/14/2015 vypracování projektové dokumentace na rekonstrukci chodníku v ulici Lužecká
v obci Vlkov nad Lesy
9 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
168/14/2015 nabídku firmy TSProduction.cz. Tuto nabídku neodsouhlasilo
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

bere na vědomí:
- zprávu kontrolního výboru
- žádost o prominutí nebo snížení poplatku na vodovod manželů Szabových, bytem Ke Statku
42, Běruničky.
- žádost o prominutí nebo snížení poplatku na vodovod manželů Szabových, bytem Ke Statku
44, Běruničky.

- námět p. Jírového na připomenutí výročí rodáka Františka Jandy, případně zhotovení
pamětní desky

V Běrunicích dne 18. 12. 2015

……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

