Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 21
ze dne 31.10. 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. 5/2016
4) Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo – vodovod Běrunice
5) Dodatek ke smlouvě s firmou ČEZ – nové RD
6) Stočné pro rok 2017
7) Dodatek č. 1 ke smlouvě VODA CZ
8) Žádosti
9) Různé
10) Usnesení
11) 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 Marcela Doskočila a Oldřicha Hochbergera,
zapisovatelem Annu Vanžurovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 5/2016.
4) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností „Společnost
vodovod Běrunice“ a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
5) ZO projednalo a schválilo dodatek ke smlouvě s firmou ČEZ Distribuce a.s. o uzavření

budoucí smlouvy č. 4121093022 o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do
napěťové hladiny 0,4kV pro připojení 14RD a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
6) ZO projednalo a schválilo cenu stočného pro obec Běrunice a Velké Výkleky dle podmínek
OPŽP – ČOV a tlaková kanalizace, platnou od 1. 1. 2017, pro rok 2017, ve výši 39,90Kč/m3
včetně DPH a plán financování obnovy kanalizace
7) ZO projednalo a schválilo dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.0808.2.15 s VODA CZ service, s.r.o.
a pověřilo starostku k podpisu smlouvy

8) V tomto bodě byly projednány tyto žádosti:
- ZO projednalo a schválilo žádost pana Jana Krátkého o prodloužení nájemní smlouvy
pronájmu místnosti ve 2NP budovy mateřské školy v Běrunicích, dále schválilo pronájem
dalších prostor, které byly využívány jako kadeřnictví. Celková cena pronájmu činí od
1.11.2016 5000,-Kč. ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
- ZO projednalo a schválilo předběžný prodej pozemku st.p.č. 114 a budovy na něm stojící
v k.ú. Velké Výkleky. Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce obce.
- ZO projednalo a schválilo opravu odtokového koryta a č.p. 48 v Běrunicích
9) V tomto bodě byly projednány tyto záležitosti:
- ZO projednalo a schválilo návrh místního a pomístního názvosloví v k.ú. Vlkov nad Lesy
v rámci KoPÚ v obci Lužec nad Cidlinou
- ZO projednalo a schválilo prodloužení pracovních smluv se zaměstnanci na údržbu obce a
to do 30.11.2016
- ZO projednalo a schválilo nabídku firmy DAS pojištění právní ochrany a pověřilo starostku
k podpisu smlouvy
-ZO projednalo a schválilo Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok
2017 s Městem Městec Králové a pověřilo starostku k podpisu smlouvy. Cena pro rok 2017 je
stanovena 150,- na občana, celkem tedy 124350,-Kč.
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy ERV Jaroměř na přípravu a organizaci výběrového
řízení pro výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce WC a umýváren TJ Sokol Běrunice“ a to
ve výši 35 000,- bez DPH.
-ZO projednalo a schválilo nabídku pana Libora Černohlávka, který nabízí bezplatný sběr
jedlých olejů a tuků výhradně rostlinného původu z domácností. Kontejnery umístí na sběrná
místa obce. ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy Maděra a Šípek, s.r.o. Kluk, Poděbrady na umístění
elektroměrového rozvaděče na stavební pozemky v lokalita RD Běrunice. Cena za jedno
odběrné místo činí 7600,- bez DPH. ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
- ZO projednalo a bere na vědomí/schvaluje dosavadní průběh koncesního řízení na výběr
provozovatele vodovodu a schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – nabídky
číslo 1 společností VAK Nymburk, a.s. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy

- ZO projednalo a schválilo změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Běrunice,
Běruničky – vodovod – I. etapa, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, Těšnov
65/17, Praha z důvodu snížení celkových uznatelných nákladů a poskytnutí dotace z rozpočtu

Středočeského kraje ve výši 1600000,- ZO projednalo a schválilo oslovení firmy Recprojekt, Pardubice na konzultace formou
autorského dozoru v hodinové sazbě
-ZO projednalo a schválilo učinit nabídku na směnu pozemků panu Jiřímu Matějcovi, paní Ivě
Kopřivové a Věře Sirůčkové na narovnání hranice mezi jejich a obecními pozemky

Diskuze:
- starostka informovala o provádění geologických pracech na pozemcích č.p. 55/1 a 61/1
v k.ú. Běruničky
- zastupitelé projednali možnou změnu vyhlášky o nočním klidu
- zastupitelé projednali zahájení příprav rozpočtu obce na rok 2017
- starostka infomovala o nutnosti opravy podlahy v prostorách pošty a probíhajících
jednáních o možnosti dočasného přemístění pošty do jiné obední budovy

V Běrunicích dne 31. 10. 2016

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

Ověřili:

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

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Oldřich Hochberger

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 21 ze dne 31. 10. 2016
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
252/21/2016 rozpočtové opatření č. 5/2016
Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

253/21/2016 dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo se společností „Společnost vodovod Běrunice“ a
pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
254/21/2016 dodatek ke smlouvě s firmou ČEZ Distribuce a.s. o uzavření budoucí smlouvy č.

4121093022 o připojení elektrického zařízení k distribuční soustavě do napěťové hladiny
0,4kV pro připojení 14RD a pověřilo starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

255/21/2016 cenu stočného pro obec Běrunice a Velké Výkleky dle podmínek OPŽP – ČOV a
tlaková kanalizace, platnou od 1. 1. 2017, pro rok 2017, ve výši 39,90Kč/m3 včetně DPH a
plán financování obnovy kanalizace
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
256/21/ 2016 dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č.0808.2.15 s VODA CZ service, s.r.o. a pověřilo
starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
257/21/2016 žádost pana Jana Krátkého o prodloužení nájemní smlouvy pronájmu místnosti
ve 2NP budovy mateřské školy v Běrunicích, dále schválilo pronájem dalších prostor, které
byly využívány jako kadeřnictví. Celková cena pronájmu činí od 1.11.2016 5000,-Kč. ZO
pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
258/21/2016 schválilo předběžný prodej pozemku st.p.č. 114 v k.ú. Velké Výkleky a budovy
na něm stojící. Záměr bude vyvěšen po dobu 15ti dnů na úřední desce obce.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

259/21/2016 opravu odtokového koryta a č.p. 48 v Běrunicích
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti

0 zdržel

260/21/2016 návrh místního a pomístního názvosloví v k.ú. Vlkov nad Lesy v rámci KoPÚ
v obci Lužec nad Cidlinou
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
261/21/2016 prodloužení pracovních smluv se zaměstnanci na údržbu obce a to do
30.11.2016
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
262/21/2016 nabídku firmy DAS pojištění právní ochrany a pověřilo starostku k podpisu
smlouvy
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
263/21/2016 Příkazní smlouvu na zajištění ostatní dopravní obslužnosti pro rok 2017
s Městem Městec Králové a pověřilo starostku k podpisu smlouvy. Cena pro rok 2017 je
stanovena 150,- na občana, celkem tedy 124350,-Kč.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
264/21/2016 nabídku firmy ERV Jaroměř na přípravu a organizaci výběrového řízení pro
výběr zhotovitele projektu „Rekonstrukce WC a umýváren TJ Sokol Běrunice“ a to ve výši
35 000,- bez DPH.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
265/21/2016 nabídku pana Libora Černohlávka, který nabízí bezplatný sběr jedlých olejů a
tuků výhradně rostlinného původu z domácností. Kontejnery umístí na sběrná místa obce.
ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
266/21/2016 nabídku firmy Maděra a Šípek, s.r.o. Kluk, Poděbrady na umístění
elektroměrového rozvaděče na stavební pozemky v lokalita RD Běrunice. Cena za jedno
odběrné místo činí 7600,- bez DPH. ZO pověřilo starostku k podpisu smlouvy.
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
267/21/2016 dosavadní průběh koncesního řízení na výběr provozovatele vodovodu a
schvaluje rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky – nabídky číslo 1 společností VAK
Nymburk, a.s. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy

Výsledek hlasování:

7 pro

0 proti

0 zdržel

268/21/2016 změnu rozhodnutí o poskytnutí dotace na akci Běrunice, Běruničky – vodovod
– I. etapa, jejímž poskytovatelem je Ministerstvo zemědělství, Těšnov 65/17, Praha z důvodu
snížení celkových uznatelných nákladů a poskytnutí dotace z rozpočtu Středočeského kraje
ve výši 1600000,Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel

269/21/2016 oslovení firmy Recprojekt, Pardubice na konzultace formou autorského
dozoru v hodinové sazbě
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
270/2102016 učinit nabídku na směnu pozemků panu Jiřímu Matějcovi, paní Ivě Kopřivové a
Věře Sirůčkové na narovnání hranice mezi jejich a obecními pozemky
Výsledek hlasování:
7 pro
0 proti
0 zdržel
bere na vědomí:
- informaci o provádění geologických prací na pozemcích č.p. 55/1 a 61/1 v k.ú. Běruničky
- možnost změny vyhlášky o nočním klidu
- zahájení příprav rozpočtu obce na rok 2017
- nutnost opravy podlahy na poště

V Běrunicích dne 31. 10. 2016
……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Marcel Doskočil

člen zastupitelstva obce

Oldřich Hochberger člen zastupitelstva obce
Zapsala:

Anna Vanžurová

člen zastupitelstva obce

……………………………………………
…..…………………………………………
……………………………………………

