Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 18
ze dne 23. 5. 2016 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) Valná hromada VaK Nymburk
4) Žádosti
5) Různé
6) Diskuze
7) Usnesení
8) 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 Martina Midlocha a Radka Černého,
zapisovatelem Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK
Nymburk, a.s., která se koná dne 26. května 2016 od 10,00 hodin na Úpravně vody, ul.
Palackého v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byla zvolena starostka obce Iva
Schmidová.
4) V tomto bodě byly projednány tyto žádosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí,
oddělení životního prostředí o poskytnutí digitálních grafických dat lesních hospodářských
plánů obce Běrunice
-ZO projednalo a schválilo žádost Lesů ČR, s.p. Lesní správa Nymburk o poskytnutí digitálních
grafických dat lesních hospodářských plánů obce Běrunice
-ZO projednalo a schválilo žádost Václava Schmida o opravu výtoku kanalizace ve správě
obce na pozemku č. par. 30/23
-ZO projednalo žádost MS Velké Výkleky o příspěvek na kulturní činnost na rok 2016
-ZO projednalo a schválilo žádost ZŠ Běrunice o povolení výjimky nejnižšího počtu žáků na
školní rok 2016/2017

5) V tomto bodě byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo zrušení usnesení č. 191/16/2016
-ZO projednalo nabídku služeb firmy Živé obce. Tuto nabídku neschválilo
-ZO projednalo a schválilo Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace
z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
-ZO projednalo žádost pana Mgr. Pavla Černého o projednání návrhu úprav v ÚP na
pozemcích v k.ú. Velké Výkleky – změnu využití těchto pozemků. Tuto žádost neschválilo
-ZO projednalo a schválilo vypracování projektu na rekonstrukci budovy kabin s
příslušenstvím na hřišti v Běrunicích
-ZO projednalo a schválilo zadávací dokumentaci veřejné zakázky a závazný návrh smlouvy o

dílo na akci „Obec Běrunice – Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů
– ul. U Kravína“ v předloženém znění. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení zadávacího
řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení a pověřuje společnost Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o., IČ: 2750 4514 zastupováním zadavatele v tomto řízení.“
-ZO projednalo a schválilo žádost SDH Velké Výkleky o dovybavení jednotky výstrojí a
výzbrojí
-ZO projednalo a schválilo opětovné podání žádosti o dotaci na pořízení techniky firmou
Koncedo s.r.o., Hradec Králové - nabízejí podání žádosti zdarma
-ZO projednalo a schválilo změnu využití části pozemku č. par. 142/63 z TI na SV2, který je
veden v územním plánu jako ČOV - na tento účel již nebude využit.

Diskuze:
- starostka přečetla poděkování od včelařů Městec Králové
- starostka informovala o projednání návrhu Hany Papežové na stavebním úřadu M.K. , který
s tímto nesouhlasí
-starostka informovala o zamítnutí dotace na pořízení techniky

V Běrunicích dne 23. 5. 2016
…………………………………………………
Iva Schmidová
starostka

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

Ověřili:

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Radek Černý

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 18 ze dne 23. 5. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
213/18/2016 delegování zástupce obce Běrunice na valnou hromadu VaK Nymburk, a.s.,
která se koná dne 26. května 2016 od 10,00 hodin na Úpravně vody, ul. Palackého
v Poděbradech. Delegovaným zástupcem byla zvolena starostka obce Iva Schmidová
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
214/18/2016 žádost MěÚ Poděbrady, odbor dopravy a životního prostředí, oddělení
životního prostředí o poskytnutí digitálních grafických dat lesních hospodářských plánů obce
Běrunice
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
215/18/2016 žádost Lesů ČR, s.p. Lesní správa Nymburk o poskytnutí digitálních grafických
dat lesních hospodářských plánů obce Běrunice
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
216/18/2016 žádost Václava Schmida o opravu výtoku kanalizace ve správě obce na
pozemku č. par. 30/23
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
217/18/ 2016 žádost ZŠ Běrunice o povolení výjimky nejnižšího počtu žáků na školní rok
2016/2017
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
218/18/2016 zrušení usnesení č. 191/16/2016
Výsledek hlasování:
9 pro

0 proti

0 zdržel

219/18/2016 Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí individuální účelové dotace z rozpočtu
Středočeského kraje ze Středočeského Fondu životního prostředí a zemědělství na
vodohospodářskou infrastrukturu a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
220/18/2016 vypracování projektu na rekonstrukci budovy kabin s příslušenstvím na hřišti
v Běrunicích
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel

221/18/2016 zadávací dokumentaci veřejné zakázky a závazný návrh smlouvy o dílo na akci
„Obec Běrunice – Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu rodinných domů –
ul. U Kravína“ v předloženém znění. Zastupitelstvo obce schvaluje vyhlášení zadávacího
řízení formou zjednodušeného podlimitního řízení a pověřuje společnost Ekologický rozvoj a
výstavba s.r.o., IČ: 2750 4514 zastupováním zadavatele v tomto řízení.“
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
222/18/2016 žádost SDH Velké Výkleky o dovybavení jednotky výstrojí a výzbrojí
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
223/18/2016 opětovné podání žádosti o dotaci na pořízení techniky firmou Koncedo s.r.o.,
Hradec Králové - nabízejí podání žádosti zdarma
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
224/18/2016 změnu využití části pozemku č. par. 142/63 z TI na SV2, který je veden
v územním plánu jako ČOV - na tento účel již nebude využit
Výsledek hlasování
9 pro
0 proti
0 zdržel
neschvaluje:
225/18/2016 nabídku služeb firmy Živé obce
Výsledek hlasování:
9 pro

0 proti

0 zdržel

226/18/2016 žádost pana Mgr. Pavla Černého o projednání návrhu úprav v ÚP na pozemcích
v k.ú. Velké Výkleky – změnu využití těchto pozemků
Výsledek hlasování:
9 pro
0 proti
0 zdržel
bere na vědomí:
- žádost MS Velké Výkleky o příspěvek na kulturní činnost na rok 2016
- poděkování od včelařů Městec Králové
- informaci o projednání návrhu Hany Papežové na stavebním úřadě
- zamítnutí dotace na pořízení techniky
V Běrunicích dne 23. 5. 2016
……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Martin Midloch

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Radek Černý

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

