Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 16
ze dne 10.3.2016 v Kampeličce ve Velkých Výklekách
Přítomno:
Omluveni:
P r o g r a m:

8 členů zastupitelstva obce
3 členi zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Cenová nabídka na výběrové řízení – vodovodní přípojky
4) Cenová nabídka na technický dozor – veř. vod. přípojky
5) Cenová nabídka – změnový list č. 1 - vodovod
6) Prodloužení nájemní smlouvy
7) Žádosti
8) Různé
9) Usnesení
10) 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 8 členů zastupitelstva,
prohlásila zasedání za usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu stanovila Hanu Papežovou a
Martina Midlocha, zapisovatelem Annu Vanžurovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3)Projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř
na přípravu a organizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele projektu „Běrunice,
Běruničky – vodovod – I. etapa – přípojky“ ve výši 42 350,- Kč a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy.
4) ZO projednalo a schválilo cenovou nabídku firmy Ekologický rozvoj a výstavba , Jaroměř na
kompletní výkon technického dozoru akce na výstavbě veřejných částí vodovodních přípojek
ve výši 54 450,- Kč a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
5) ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Ekologický rozvoj a výstavba na administraci
jednacího řízení č. 1 ke změnovému listu č. 1 k akci: Běrunice, Běruničky – vodovod –I. etapa
ve výši 3 630,- Kč a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
6) ZO projednalo a schválilo prodloužení nájemní smlouvy na pronájem hostince Kampelička
s paní Zuzanou Balášovou na dobu 12 měsíců.
7) ZO projednalo tyto žádosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost paní Zuzany Balášové o snížení nájmu v hostinci
Kampelička na částku 2 500,-Kč měsíčně a to od měsíce března 2016

-ZO projednalo a schválilo rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola: do fondu odměn 7000,- Kč do rezervního fondu 37 943,19 Kč
Školní jídelna: do fondu odměn 0,- Kč do rezervního fondu 0,- Kč
Základní škola: do fondu odměn 20 000,- Kč do rezervního fondu 2 563,85 Kč
-ZO projednalo a schválilo žádost paní Lenky Soukupové, Anny Bendákové a Miloslavy
Stehlíkové, bytem Slibovice o změnu v územním plánu par. č. 44/20, 44/21 a 44/22 v k.ú.
Slibovice ze stavu ZS - plochy sídelní zeleně - soukromá a vyhrazená zeleň na SV2 – plochy
smíšené obytné - venkovské.
-ZO projednalo žádost paní Jany Szabó, Běruničky o vybudování dětského hřiště v obci
Běruničky. Tuto žádost zastupitelstvo neschválilo.
8) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na výstavbu vodovodních přípojek.
Dále zastupitelstvo schválilo návrh dokumentů a zahájení výběrového řízení „Běrunice,
Běruničky – vodovodní přípojky“ a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vítězným
uchazečem doporučeném hodnotící komisí. Zastupitelstvo dále ustanovuje komisi pro
otevírání nabídek a hodnocení ve složení: Oldřich Hochberger, Hana Papežová, Jana
Mašindová, Jan Holler a Ing. Marcel Doskočil.
-ZO projednalo a schválilo navýšení počtu zaměstnanců na VPP od 1.4.2016 do 31.10.2016 o
pět pracovních míst.
-ZO projednalo a schválilo dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Běrunice, Běruničky – vodovod – I.
etapa“ a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Diskuze:
- pan Launa nabídl, že podá žádost u zaměstnavatele TPCA Kolín o příspěvek na výsadbu
stromů v obci, zastupitelé s tím souhlasí
- paní Mašindová informuje o přihlášených uchazečkách na místo účetní
- slečna Tereza Veselá zdůrazňuje nutnost výstavby provizorní cesty k parcelám a také žádá
její kvalitní provedení, aby umožnilo přístup těžkých stavebních strojů. Marek Mašinda
informuje, že má již domluveno vybudování kvalitní provizorní cesty od firmy Lostav a také
informuje o navrhovaných variantách a přibližných cenách za tyto stavby.
- starostka informuje o pozvání na jednání ohledně rybníku Nouze, jako zástupce obce je
jmenován pan Doskočil
- paní Papežová informuje o záměru hostinského z Vlkova nad Lesy provést stavební úpravy
na budově hostince, při které bude zasahovat do obecního chodníku. Dále informuje o
nutnosti seřezat stromy, které zasahují do vedení el. enegie.
- pan Kopřiva připomíná nutnost vyčištění potoků. Starostka informuje, o stavu čištění, které
toky jsou již vyčištěny a které jsou přislíbeny vyčistit tento rok.

V Běrunicích dne 10.3.2016

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

Ověřili:

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

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Anna Vanžurová

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

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 16 ze dne 10.3. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
185/16/2016 cenovou nabídku firmy Ekologický rozvoj a výstavba s.r.o., Jaroměř na přípravu
a organizaci zadávacího řízení pro výběr zhotovitele projektu „Běrunice, Běruničky – vodovod
– I. etapa – přípojky“ ve výši 42 350,-Kč a pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
186/16/2016 cenovou nabídku firmy Ekologický rozvoj a výstavba , Jaroměř na kompletní
výkon technického dozoru akce na výstavbě veřejných částí vodovodních přípojek ve výši 54
450,-Kč a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
187/16/2016 nabídku firmy Ekologický rozvoj a výstavba na administraci jednacího řízení č. 1
ke změnovému listu č. 1 k akci: Běrunice, Běruničky – vodovod –I. etapa ve výši 3 630,-Kč a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
188/16/2016 prodloužení nájemní smlouvy na pronájem hostince Kampelička s paní Zuzanou
Balášovou na dobu 12 měsíců.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
189/16/2016 žádost paní Zuzany Balášové o snížení najmu v hostinci Kampelička na částku
2 500,- Kč měsíčně a to od měsíce března 2016
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
190/16/ 2016 rozdělení hospodářského výsledku příspěvkovým organizacím:
Mateřská škola: do fondu odměn 7000,-Kč do rezervního fondu 37 943,19Kč
Školní jídelna: do fondu odměn 0,-Kč, do rezervního fondu 0,-Kč
Základní škola: do fondu odměn 20 000,-Kč do rezervního fondu 2 563,85Kč
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
191/16/2016 žádost paní Lenky Soukupové, bytem Mlýn 20, Slibovice o změnu v územním
plánu par. č. 44/20, 44/21 a 44/22 v k.ú. Slibovice ze stavu ZS - plochy sídelní zeleně soukromá a vyhrazená zeleň na SV2 – plochy smíšené obytné - venkovské.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
192/16/2016 vypsání výběrového řízení na výstavbu vodovodních přípojek. Dále

zastupitelstvo schválilo návrh dokumentů a zahájení výběrového řízení „Běrunice, Běruničky
– vodovodní přípojky“ a pověřuje starostku k podpisu smlouvy s vítězným uchazečem
doporučeném hodnotící komisí. Zastupitelstvo dále ustanovuje komisi pro otevírání nabídek
a hodnocení ve složení: Oldřich Hochberger, Hana Papežová, Jana Mašindová, Jan Holler a
Ing. Marcel Doskočil.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
193/16/2016 navýšení počtu zaměstnanců na VPP od 1.4.2016 do 31.10.2016 o pět
pracovních míst.
Výsledek hlasování:
8 pro
0 proti
0 zdržel
194/16/2016 dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Běrunice, Běruničky – vodovod – I. etapa“ a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování
8 pro
0 proti
0 zdržel
neschvaluje:
195/16/2016 žádost paní Jany Szabó, Běruničky o vybudování dětského hřiště v obci
Běruničky
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
1 zdržel
bere na vědomí:
- nabídku pana Launy, že podá žádost u zaměstnavatele TPCA Kolín o příspěvek na výsadbu
stromů v obci
- nutnost vybudování kvalitní provizorní cesty ke stavebním parcelám, varianty provedení s
firmou Lostav projedná pan Mašinda
- pozvání na jednání ohledně rybníku Nouze, jako zástupce obce je jmenován pan Doskočil
- záměr hostinského z Vlkova nad Lesy provést stavební úpravy na budově hostince, při které
bude zasahovat do obecního chodníku a nutnost seřezat stromy, které zasahují do vedení el.
energie.
- informaci o stavu čištění potoků.
V Běrunicích dne 10. 3. 2016

……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Zapsala: Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

