Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Běrunice č. 23
ze dne 15.2.2017 v zasedací místnosti OÚ v Běrunicích
Přítomno:
P r o g r a m:

11 členů zastupitelstva obce
1) Zahájení, jmenování ověřovatelů zápisu, zapisovatele zápisu
2) Kontrola plnění usnesení z minulého zasedání
3) Rozpočtové opatření č. 1/2017
4) OZV 1/2016
5) Výsledky inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
6) Smlouva o poskytnutí veřejné finanční podpory
7) Smlouva budoucí o zřízení věcného břemene služebnosti
8) Změna územního plánu Lužec n. C.
9) Žádost o VPP
10) Pronájem obecních pozemků v k.ú. Městec Králové
11) Žádosti
12) Různé
13) Diskuze
14) Usnesení
15) 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 11 členů zastupitelstva, prohlásila zasedání za
usnášeníschopné. Ověřovateli zápisu stanovila Jana Hollera a Radka Černého, zapisovatelem
Martu Kubánkovou.
2) Byla provedena kontrola plnění usnesení z minulého zasedání, tato jsou průběžně plněna.
3) ZO projednalo a schválilo rozpočtové opatření č. 1/2017.
4) ZO projednalo znění OZV č. 1/2016 a na podkladě vyjádření Ministerstva vnitra ji schvaluje
5) ZO projednalo a schválilo výsledky inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
6) ZO projednalo a schválilo poskytnutí veřejné finanční podpory Handicap centra Srdce,
o. p.s. v Chotěšicích na provoz stacionáře pro rok 2017 a to ve výši 5 000,- . ZO pověřuje
starostku k podpisu smlouvy
7) ZO projednalo smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene –
služebnosti a smlouvu o právu provést stavbu č. IE-12-6006974-1
8) ZO projednalo a schválilo změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lužec n. C. a Vlkov nad Lesy

9) ZO projednalo a schválilo podání žádosti na VPP pro rok 2017 a to od 1. 4. 2017 na 7
pracovních míst

10) ZO projednalo pronájem obecních pozemků – orná půda, které obec získala směnou
s Městcem Králové
11) V tomto bodě byly projednány žádosti:
- ZO projednalo žádost Spolku Lungta, Praha o připojení se k mezinárodní kampani Vlajka pro
Tibet. Vzhledem k tomu, že obec nevlastní vlajku, neschvaluje ZO její vyvěšení

12) V bodě různé byly projednány tyto záležitosti:
-ZO projednalo a schválilo nabídku firmy VODAcz service, Pražská třída 47/151, Hradec
Králové o zajištění kompletních vodohospodářských služeb na provoz splaškové kanalizace
včetně ČOV a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
-ZO projednalo oznámení ředitelky MŠ v Běrunicích o odchodu do starobního důchodu
ZO projednalo a schválilo vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitelky MŠ
v Běrunicích s nástupem k 1. 8. 2017
-ZO projednalo a schválilo veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření
k poskytování služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace společnosti
Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a pověřuje starostku k podpisu
smlouvy
-ZO projednalo a schválilo podání žádosti na opravu křížku ve Velkých Výklekách
- ZO projednalo a schválilo změnu dodavatele el energie z ČEZ prodej s.r.o. na Dobrá energie
s.r.o.
- ZO projednalo a schválilo vypsání výběrového řízení na zpracování projektu vodovodní
přípojky v obci Běrunice a Velké Výkleky
- ZO projednalo a schválilo ceník za zřízení věcného břemene, to je uložení inženýrských sítí
do pozemků a umístění nadzemních částí těchto sítí na pozemcích ve vlastnictví obce
Běrunice pro právnické osoby takto:
- umístění sítí v komunikacích a v chodnících 250,-Kč za bm
-umístění v ostatních pozemcích obce 100,- za bm
-umístění stavby na pozemku obce 100,- za m2

Diskuze:
- starostka informovala o rozpočtovém opatření č. 7/2016
- starostka informovala zastupitele o námitkách a rozhodnutích ve změně č. 1 územního
plánu obce Běrunice

V Běrunicích dne 15. 2. 2017

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

Ověřili:

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

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Radek Černý

člen zastupitelstva obce

………………………………………

člen zastupitelstva obce

…………………………………………

Zapsala: Marta Kubánková

Usnesení
ze zasedání zastupitelstva obce Běrunice
č. 23 ze dne 15. 2. 2017
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zastupitelstvo obce Běrunice
schvaluje :
290/23/2017 rozpočtové opatření č. 1/2017
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

291/23/2017 OZV č. 1/2016
Výsledek hlasování:

11 pro

0 proti

0 zdržel

292/23/2017 výsledky inventarizace majetku obce k 31. 12. 2016
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

293/23/2017 poskytnutí veřejné finanční podpory Handicap centra Srdce, o.p.s.
v Chotěšicích na provoz stacionáře pro rok 2017 a to ve výši 5 000,- . ZO pověřuje starostku
k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
294/23/ 2017 změnu katastrální hranice mezi k.ú. Lužec n. C. a Vlkov nad Lesy
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
295/23/2017 podání žádosti na VPP pro rok 2017 a to od 1. 4. 2017 na 7 pracovních míst
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
296/23/2017 nabídku firmy VODAcz service, Pražská třída 47/151, Hradec Králové o zajištění
kompletních vodohospodářských služeb na provoz splaškové kanalizace včetně ČOV a
pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
297/23/2017 vyhlášení výběrového řízení na obsazení místa ředitelka MŠ v Běrunicích
s nástupem k 1. 8. 2017
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

298/23/2017 veřejnoprávní smlouvu o přistoupení ke smlouvě o pověření k poskytování
služby obecného hospodářského zájmu a o poskytnutí dotace společnosti Centrum sociálních
a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. a pověřuje starostku k podpisu smlouvy
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
299/23/2017 podání žádosti na opravu křížku ve Velkých Výklekách
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti

0 zdržel

300/23/2017 změnu dodavatele el. energie z ČEZ prodej s.r.o. na Dobrá energie s.r.o.
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
301/23/2017 vypsání výběrového řízení na zpracování projektu vodovodní přípojky v obci
Běrunice a Velké Výkleky
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel
302/23/2017 ceník za zřízení věcného břemene, to je uložení inženýrských sítí do pozemků a
umístění nadzemních částí těchto sítí na pozemcích ve vlastnictví obce Běrunice pro
právnické osoby takto:
- umístění sítí v komunikacích a v chodnících 250,-Kč za bm
-umístění v ostatních pozemcích obce 100,- za bm
-umístění stavby na pozemku obce 100,- za m2
Výsledek hlasování:
11 pro
0 proti
0 zdržel

neschvaluje:
303/23/2017 žádost Spolku Lungta
Výsledek hlasování:
11 pro

0 proti

0 zdržel

bere na vědomí:
- smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného břemene – služebnosti a smlouvu o
právu provést stavbu č. IE-12-6006974-1
- pronájem obecních pozemků – orná půda, které obec získala směnou s Městcem Králové
- oznámení ředitelky MŠ v Běrunicích o odchodu do starobního důchodu
- informaci o rozpočtovém opatření č. 7/2016
- námitky a rozhodnutí ve změně č. 1 územního plánu obce Běrunice

V Běrunicích dne 15. 2. 2017
……………………………………………………………

………………………………………

Iva Schmidová

Marek Mašinda

starostka

místostarosta

Ověřili:

Zapsala:

Jan Holler

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

Radek Černý

člen zastupitelstva obce

…..…………………………………………

Marta Kubánková

člen zastupitelstva obce

……………………………………………

