Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 19
ze dne 29. 6. 2016 v zasedací místnosti OÚ v Běrunicích
Přítomno:
Omluveni:
P r o g r a m:

7 členů zastupitelstva obce
4 členi zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 3/2016
4) Odkup pozemku od KPÚ
5) Výběrové řízení – infrastruktura k novým RD
6) Žádosti
7) Různé
8) Usnesení
9) 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 Hanu Papežovou a Marcela Doskočila,
zapisovatelem Annu Vanžurovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 3/2016.
4) ZO projednalo a schválilo podání žádosti o odkup pozemku od Krajského pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj, par.č. 37/5 v k. ú. Běruničky
5) Zastupitelstvo obce ve výběrovém řízení, zadávaném jako podlimitní veřejná zakázka ve

zjednodušeném podlimitním „Obec Běrunice – Výstavba technické infrastruktury pro lokalitu
rodinných domů – ul. U Kravína“ na základě doporučení hodnotící komise rozhoduje o
vyřazení uchazeče ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 2511 7947, který
zadavateli neposkytl požadovanou jistotu. Zastupitelstvo obce následujícím pořadí
uchazečů: 1. místo: SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ: 4895
1081, 2. místo: HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2,
Nová Ves I, IČ: 4309 0150, 3. místo: ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10, IČ:
2900 0238 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě za
předpokladu poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy. V případě neposkytnutí
součinnosti je starostka obce pověřena podepsat smlouvu se druhým, a v případě jím
neposkytnuté součinnosti se třetím uchazečem v pořadí.

6) V tomto bodě byly projednány žádosti:
- ZO projednalo žádost paní Semirádové z Běrunic č.p. 48 o opravu odtokového kanálu před
jejich domem. Zastupitelstvo obce žádá o předložení posudku, který určuje příčinu
podmáčení tohoto rodinného domu.
-ZO projednalo a schválilo žádost MS Velké Výkleky o příspěvek na kulturní činnost na rok
2016 ve výši 20 000,-Kč
7) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo změnu názvu z příspěvku na dar obci ve výši 5000,- Kč na
výstavbu vodovodu dle projektové dokumentace, která byla s jednotlivými majiteli
nemovitostí projednána a zároveň schvaluje text darovací smlouvy a pověřuje starostku
k podpisu této smlouvy s občany, kteří mají o vodovodní přípojku zájem. Přípojka bude
vybudovaná po uhrazení daru, pokud nebude tato částka uhrazena v plné výši, nebude
přípojka vybudována.
- ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na pronájem hostince Kampelička ve
Velkých Výklekách
- ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa obsluhy
kanalizace v obci Běrunice a Velké Výkleky.
- ZO projednalo a schválilo přidání žlutých kontejnerů do obcí Běruničky, Běrunice, Velké
Výkleky a Vlkova nad Lesy
-ZO projednalo nabídku na koupi knihy obcí. Tuto nabídku neodsouhlasilo.
- ZO projednalo a schválilo podání žádosti o bezúplatný převod části zemědělského pozemku
č.par. 38/5 v k.ú. Vlkov nad Lesy, který je určen k zastavění stavbou pro bydlení od Státní
pozemkového úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze

Diskuze:
- starostka informovala zastupitele o ukončení nájmu hostince Kampelička výpovědí paní
Zuzanou Krompigel (dříve Balášová) ke dni 31.7.2016
- starostka informovala o nabídce na možnou změnu dodavatele el. energie
- Anna Vanžurová přednesla zprávu o činnosti kontrolního výboru
- starostka informovala o plánované opravě plotu MŠ, projedná tuto záležitost se sousedy
MŠ
- Marcel Doskočil žádá o čištění rybníků na Vlkově nad Lesy a informuje o možnosti dotací

V Běrunicích dne 29. 6. 2016

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

Ověřili:

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

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 19 ze dne 29. 6. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
227/19/2016 rozpočtové opatření č. 3/2016
Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

228/19/2016 podání žádosti o odkup pozemku od Krajského pozemkového úřadu pro
Středočeský kraj, par.č. 37/5 v k. ú. Běruničky
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
229/19/2016 Zastupitelstvo obce ve výběrovém řízení, zadávaném jako podlimitní veřejná

zakázka ve zjednodušeném podlimitním „Obec Běrunice – Výstavba technické infrastruktury
pro lokalitu rodinných domů – ul. U Kravína“ na základě doporučení hodnotící komise
rozhoduje o vyřazení uchazeče ZEPRIS s.r.o., Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4, IČ: 2511
7947, který zadavateli neposkytl požadovanou jistotu. Zastupitelstvo obce následujícím
pořadí uchazečů: 1. místo: SILMEX s.r.o., Pražská tř. 495/58, 370 04 České Budějovice, IČ:
4895 1081, 2. místo: HALKO stavební společnost, s.r.o., Václavské náměstí 28, 280 02 Kolín 2,
Nová Ves I, IČ: 4309 0150, 3. místo: ALSTAP s.r.o., V Korytech 972/12, 100 00 Praha 10, IČ:
2900 0238 a pověřuje starostku obce podpisem smlouvy s uchazečem na 1. místě za
předpokladu poskytnutí součinnosti před podpisem smlouvy. V případě neposkytnutí
součinnosti je starostka obce pověřena podepsat smlouvu se druhým, a v případě jím
neposkytnuté součinnosti se třetím uchazečem v pořadí.
Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

230/19/2016 žádost MS Velké Výkleky o příspěvek na kulturní činnost na rok 2016 ve výši
20 000,-Kč
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
231/19/ 2016 změnu názvu z příspěvku na dar obci ve výši 5000,- Kč na výstavbu vodovodu
dle projektové dokumentace, která byla s jednotlivými majiteli nemovitostí projednána a
zároveň schvaluje text darovací smlouvy a pověřuje starostku k podpisu této smlouvy s
občany, kteří mají o vodovodní přípojku zájem. Přípojka bude vybudovaná po uhrazení daru,
pokud nebude tato částka uhrazena v plné výši, nebude přípojka vybudována.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
232/19/2016 vypsání výběrového řízení na pronájem hostince Kampelička ve Velkých
Výklekách

Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

233/19/2016 vypsání výběrového řízení na obsazení pracovního místa obsluhy kanalizace
v obci Běrunice a Velké Výkleky
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
234/19/2016 přidání žlutých kontejnerů do obcí Běruničky, Běrunice, Velké Výkleky a Vlkova
nad Lesy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
235/19/2016 podání žádosti o bezúplatný převod části zemědělského pozemku č.par. 38/5
v k.ú. Vlkov nad Lesy, který je určen k zastavění stavbou pro bydlení od Státní pozemkového
úřadu pro Středočeský kraj se sídlem v Praze
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
neschvaluje:
236/19/2016 nabídku na koupi knihy
Výsledek hlasování:
7 pro

0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- informaci o ukončení nájmu hostince Kampelička výpovědí paní Zuzanou Krompigel (dříve
Balášová) ke dni 31.7.2016
- nabídku na možnou změnu dodavatele el. energie
- zprávu o činnosti kontrolního výboru
- žádost paní Semirádové, Běrunice č.p. 48
- plánovanou opravu plotu MŠ
- žádost o čištění rybníků na Vlkově nad Lesy

V Běrunicích dne 29. 6. 2016
……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Hana Papežová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Zapsala: Anna Vanžurová

